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Inledning.

Redan i nära 300 år har älvdalsmålet varit föremål för

uppmärksamhet. Alltsedan Andreas Prytz år 1622 skrev några

scener på detta mål i sitt drama Konung Gustaf TJicn Första,

ha bröUopskväden ock andra dikter författats på detsamma,

grammatiker ha skrivits, ock lexikaliska anteckningar ha gjorts.^

Under det att de flästa av dessa skrifter måste betraktas som

rent dilettantmässiga, är det tvänne arbeten som i högsta grad

underlätta mödan för den, som vill vetenskapligt behandla

älvdalsmälet, nämligen Carl Säves handskrivna samlingar rö-

rande dalmålet- ock Adolf Noreens arbeten över detta mål.^

Säves arbete har sin största förtjänst i det oerhört rika ord-

materialet; i avseende på ordböjningsläran måste hans uppgifter

ofta betecknas som mindre tillförlitliga, vilket i all synnerhet

synes bero därpå, att han vid sina undersökningar ständigt

ihågkommit de isländska ock svenska fornspråken ock velat

återfinna dessas former i det nutida älvdalsmålet. ^ Genom

^) Denna äldre litteratur förtecknas ar Noreen, Inledning till Dal-
målet s. 10 £E. ock Vårt Språk I, 173 fE. Till det där uppräknade

bar jag endast att lägga några bröUopsvärser från 10C8, författade av

Samille P. Elfving vid lek oppi Biärghults ock Meäits de Valloies

bröllop.

^) Dessa samlingar förvaras i Uppsala universitetsbibliotek i flera

delar av de Säveska samlingarna, framför allt i R 632. På dessa

samlingar grunda sig uppgifterna om dalmålet i Säves arbete De starka

verberna i dalskan och gotländskan.

^) Sv. landsm. IV. 1—2; [Schenström,] Öfre Dalarna 405 ff.

^) Så t. ex. har SÄVE ofta i i stället för e i ändelser hos lång-

staviga ord (straupi, andi, brustiÖ i st. f. straupe, ande, brusteö);

på flerc ställen uppges en dat.-plur.-ändelse -umin, som ej finnes i målet;

i älvd. införes pret. plur. av de starka värben med annan stam vokal än

sing. (summum vi sunimo, riÖum vi redo) — en ålderdondighet som i

värkligheten endast återfinnes i grannmålen.

1
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NoREENS arbete liar den fasta louetiska grundval lagts, utan

vilken en vidare behandling av älvdalsmålet vore lönlös ock på

vilken även loljande avhandling i allt väsentligt bygger. Då
mina beteckningar i några fall avvika från Noreens, beror detta

dels därpå, att nya typer inom landsmålsalfabetet tillkommit,

sä t. ex. a, I-, la, dels ock därpå att uttalet — även bland per-

soner från samma by — visar högst betydliga skiftningar.

Detta, som jag haft rika tillfällen att iakttaga under mitt fler-

åriga arbete med Asenmålet, har gjort, att jag ej ansett det

lämj)ligt att lägga en eller ett fåtal meddelares uttal till grund

för mina uppgifter, utan alltid sökt återgiva det uttal, som är

det vanliga bland äldre personer,' varvid hänsyn främst tagits

till sådana, vilkas föräldrar ock farföräldrar varit födda inom

byn. Det har nämligen genom närmare undersökningar visat

sig, att en språklig nyhet, som — exempelvis genom giftermål

utom byn — inkommit i en släkt, envist stannat kvar inom

densamma under flera generationer.

Den enda avsevärdare nyheten i beteckningssättet vid jäm-

förelse med Noreens ordlista över dalmålet är den, att beteck-

ning av akcenten införts. Tecknet ' användes för akc. 1, tecknet
' tör akc. 2 ock tecknet ' för jämvikts- ( ligevajgts»-) akcenten i

kortstaviga ord-; tecknet " betecknar^ semifortis.

Minn undersökningar av ordböjnijngsläran ha ej omfattat

hela älvdalsmålets område, utan endast det i Älvdalens socken

talade folkspråket; målen i Våmhus ock Bonas, som vanligen

bruka räknas till älvdalsmålet, ha uteslutits, dä de uppvisa så

betydande avvikelser, att de lämjiligen kunna behandlas såsom

ett mål för sig. Av de älvdalska bymålen har målet i byn Åsen,

såsom varande det nästan i alla avseenden mast typiskt ut-

bildade ock bäst bevarade, underkastats den grundligaste be-

handlingen. Vid början av mina undersökningar härstädes har

jag haft synnerligen god nytta av Säves ock Noreens ovan-

nämnda arbeten; dock bör det nämnas, att den alldeles över-

^) Så t. ex. förekomma visserligen de av Noreen observerade ljuden

d (för 1) ock O (för ?') sporadiskt bland äldre personer i Ascn; meu
som I ock v äro vida vanligare, lecknar jag alltid lalu leka', övild

'huvud' etc.

^) Angående denna akcent se Xoueen hos Kock, Sv. akc. II, 402 f.

Tecknet ' har införts pä förslag av prof. Noreen.
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vägande delen av materialet saralats genom dagligt umgänge

med befolkningen änder flera år, dels hemma i byn, dels i

fäbodar, på myrslåtter, i timmerkojor etc. Ordböjningsläran lor

Åsenmålet, som vilar på ett lexikaliskt material av omkr. 11,500

ord, upptar också det största utrymmet i den följande fram-

ställningen; de övriga bymålens viktigaste avvikelser från detta

mål anföras i noter under sidorna. Redogörelsen för dessa av-

vikelser gör ingalunda anspråk på fullständighet; att en sådan

varit omöjlig att uppnå, inses lätt, dä det gällt en undersökning av

målen i 20 olika byar. Endast ett mål har lemnats oundersökt,

nämligen målet i socknens centralby, Ostmyckeläng, detta dels

emedan detta mål i huvudsak ligger till grund för Xoreens an-

teckningar ock sålunda redan blivit föremål för en grundlig under-

sökning, dels emedan det på grund av järnvägsstationens närhet

ock därmed följande starka inflyttning av främmande element

numera torde erbjuda föga av intresse. Men icke häller alla

de övriga byarna återfinnas i den följande framställningen; det

har nämligen under undersökningarna visat sig, att målen i

flera byar förete sä stora överensstämmelser, att det synts lämp-

ligast att avskilja 12 bymål ock göra dem till föremål för en

något grundligare behandling.^ Dessa tolv typbymål äro de i

byarna Åsen, Brunsbärg, Loka, Klitten, Näset, Gåsvarv, Blybärg,

Garbärg, Karlsarvet, Västmyckeläng, Väsa ock Evetsbärg. De

flästa av dessa bymål talas endast i en by; med byn Näset

överensstämmer dock i de flästa avseenden en grupp av jäm-

förelsevis lågt liggande byar vid ock i närheten av Nässjön,

nämligen Liden, Kittan, Rot ock Holen, med Gåsvarv den norr

därom liggande lilla byn Mjägen, med Karlsarvet den nära

angränsande byn Månsta, med Västmyckeläng Kåtilla ock med

Evetsbärg Dysbärg.- Därmed vill jag alls ej ha sagt, att

överensstämmelsen i dessa fall är fullständig, tvärtom kan ett

vant öra med lätthet urskilja, om en person är t. ex. från

Evetsbärg eller Dysbärg; men skiljaktighetcrna gälla huvud-

sakligen ljudläran, framför allt den musikaliska akcenten eller,

^) Nedanstående uppgifter torde vinna i intresse, om karta auvcändes.

Sådan finnes t. " ex. i Noreens Ordlista över dalniålet.

-) Befolkningen i Älvdalens s. k. finnmark, en avlägsen bygd i nv.

delen av socknen, har i sen tid flyttat ut från den övriga socknen,

huvudsaklisren från bvarna vid västra stranden av Dalälven.
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som den av folket kallas, »dialekten», i vida mindre grad form-

läran, ehuru även inom denna olikheter visst ej saknas.

Syntaxen vilar uteslutande pä uppteckningar från byn

Åsen, ock, såsom i rubriken antydes, har det ingalunda varit

min avsikt att åstadkomma en fullständig syntax för detta

mål. Dels skulle, så vitt Jag fiirstår, uppteckningsarbetet för en

dylik kräva minst ett årtionde', dels hade det fur den, som vill

åstadkomma en fullständig svensk dialektsyntax, varit nödvändigt

att företaga en hel del principiella syntaktiska utredningar, ock

jag har ingalunda ansett mig äga varken tid eller kompetens

till ett dylikt mycket krävande arbete. Föreliggande avhandling

bör alltså endast betraktas som ett första försök att behandla

en detalj inom detta hittils försummade område av svensk

dialektologi genom att ge några spridda notiser angående en

ålderdomlig dialekts syntax.

Den största svårigheten både vid insamlandet ock ordnandet

av materialet har helt naturligt legat däri, att så gott som intet

arbete förut gjorts inom de skandinaviska dialekternas syntax.

Dock må det erkännas, att förf. haft synnerligen god nytta av

den syntaktiska avdelningen av Ivar Aasens klassiska arbete

Det norske folkcsprogs grammatik (1848). 1 uppställningen

har jag i mycket följt Falk-Torp, Dansk-norskens syntax (1900),

ock Nygaard, Norren syntax (1906); till en viss grad har dock

det insamlade materialet här, liksom då det gällt ordböjnings-

läran, så att säga ordnat sig självt.

Slutligen bör det för fullständighetens skull nämnas, att

älvdalsmålet redan tidigare underkastats syntaktisk behandling,

nämligen av O. U. Arborelius i hans Conspectus granunaticcs

linguce dalckarlicce II (1822), där ss. 6—11 ägnas åt syntaxen;

de få sidorna vimla dock av fel-, varjämte största delen av de

meddelade älvdalska fraserna otvetydigt göra intryck av att

vara författade i studerkammaren ock ej upptecknade efter be-

folkningens dagliga, otvungna samtal.

') Jämföras kan, att en frnniståcnde tysk dialcktsj-ntaktiker, Oscar

WiciSK, arbetat pfi sin Syntax der Altenburger Äliindart i tio år.

^) T. ex. öxä kalln i st. f. öxä kallem mannens yxa, um
qvälldum i st. f. um qvällda om kvällarna.
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Fr)rcliggande avhandling, som vilar på anteckningar om
älvdalsmålet gjorda under åren 1904—1908, är icke ett i

strängare mening vetenskapligt arbete, utan bör snarast be-

tecknas såsom en materialsamling. Författaren har endast ställt

som sin uppgift att i korthet redogöra för målets formlära (ord-

böjning ock syntax), utan att försöka några som hälst förkla-

ringar av de meddelade språkföreteelserna. Avsikten hade från

början varit att samtidigt publicera även en etymologisk ljud-

lära, men av flera skäl har det befunnits lämpligt att ej bringa

denna plan till utförande. Dels har en annan författare f. n.

under utarbetande en vidlyftig ljudlära över det ganska när-

stående Orsamälet, dels har också under undersökningens gång

det morfologiska ock syntaktiska materialet visat sig vara så

vidlyftigt ock delvis så egenartat, att jag trott mig bättre tjäna

den svenska landsmålsforskningen genom att någorlunda full-

ständigt meddela detta material än genom att framställa alle-

handa etymologier, vilka ju i de flästa fall vore mera eller

mindre osäkra — detta särskilt i betraktande därav, att de nord-

skandinaviska dialekterna ännu äro tämligen ofullständigt ut-

forskade. Bristen på ljudlära i detta arbete över älvdalsmålet

torde vara desto mindre kännbar, som målets ljudsystem redan

förut är känt i sina huvuddrag, detta i all synnerhet genom

NoREENS arbeten över detsamma.

Jag begagnar detta tillfälle att framföra min tack dels till

min lärare, professor Adolf Noreen, som haft vänligheten låna

mig sina handskrivna anteckningar rörande älvdalsmålet, dels

till Dala Fornminnesförening, som genom frikostigt understöd

visat sitt intresse för dessa undersökningar.

Att namngiva alla mina älvdalska meddelare bleve för vid-

lyftigt; vad särskilt byn Åsen beträffar, skulle det bli i det

närmaste detsamma som att uppräkna byns hela befolkning.

Jag inskränker mig därför till att pä detta sätt betyga dem
alla min tacksamhet för många års gott samarbete.

Åsen, Älvdalen 1 oktober 1908.





ORDBÖJNING.





SUBSTANTIVEN.

A. Maskulina.

Deliliiiation I: best. sg.
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miad ined

hrud brodd

itnnrd nijärde

sj^qf chef

ård cldpall

gucesTl phoxinus

»lal mal (tinca)

mifsel boll

2)ntil butelj

ilfll tå-il 1

Util bett på betsel

iifdtfl gettj lider

eJca^m examen

om halm

hy^spn björn

älisincen auktion

gnmip bärgklint

bniccr bäver

hiiatn botten

kqtnär'^ kammare
kasär kasärn

liupar^ koppar

lukur^ foghyvel

stakar stackare

braks braxen

'fu^s fors

Ihlsjpi/.l grindskyttel

toX tåtel

bu^st borste

äst häst

ftj(£t fot

mian
brådn

mmrän

änln

gufpsljn

mgln

2)utlin

tgljn

bitihi

tifdifhi

aksénuin

bt^mi

éksmcen

gnénpc^n

bniarn

bufptji

kqmqrn
k&sårn

kiq^arn

Inkurn

ståkärn

bråksn

ftuesn

lllsj^ylh

tolhi

bu(vstn

åstn

fn(^tn

m\adi\in

bruflqm

mmrdqni

sj^qt\m

dr}h[m

gHf('silqni

vigkini

phiile.m

t^ljqm

b'd}h\m

Iqtn

aks^marti

omqm
bij^Uq^tn

åksma'n(p)i

gnåupc^m

bnKvrr^m

bii(i'tn<[m

kqmärqm
kas/irqin

kuptarc^m

litkurqm

sfåkgrqtn

bråksqm

fuwsqm

lUsJpjllqm

tollqm

bucestqm

r,stqm

fncctqm

miadar

brudar

miqrdar

sj^qfar

ärilar

gucpsilar

målar

niifBelar

piltilar

t(filar

bitilar

bi£xnar

gnåij.par

bnicerar

biucttiar

Inkurar

ståkärar

bråksar

ftKXsar

lllsjpyjjar

t{)llar

buastar

åstar

fii^tar

^) Su kallas den del av fotbladet, som ligger närmast bakom varje

til, t. ex. ViXtolln bakom lilltån.

^) Det vanligaste ordet för kammare är kuvi; kqmgril förekommer

emellertid som gårdsnamn i Åsen.

^) Pä samma sätt böjes p>ipnr peppar.

^) Pa samma sätt böjas talrika andra ord på -W\ t. ox. mäsur
masur, maljllKCfur mullvad, sj^ntljr ett laggvärktyg; ordet tlf^dljr

tjädertupp böjes alternativt efter pur. d, alUså dat. tifccdrqm etc.
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^:^ast gäst fjj^§h^ ^^ästqin ^^åsfar

jnitrdt porträtt ^)w^rfiyw putrate^m putrhtar

ucet vante uatn uqic^m ucpfar

JiOV kalv JcQvqn hnvijn leovar

Auiii. 1. De ord, som i best. sg. nom. lia ändeisen -^W, ha i best.

sg. ack. -JW, alltså t. ex. leqmhni kammen, fjmin halmen, skrduvin
skorstenen ''^

.

Auiu. 2. Någon gång får man av äldre personer höra best. pl.

dat. på -i[))ia, t. ex. åstiplia hästarna, liåhima karlarna.

Auin. 3. Endast i plnr. förekomma talrika hithörande substantiv,

t ex. fitcercJdrar föräldrar S masånsar folket i Mattshansgården,

pqX^gär ])ängar, SUSiar folket i Susigården, QSar byn Åsen (eg. =
åsarna), såijrkctlär rumex.

Auni. i. Oböjligt i sing. är gtiku gök, t. ex. ar^g u^gukii

ifsepar hör, hur göken gal! (men t. ex. obest. pl. ack. gulylia., best.

1)1. nom. guJcuar).

Anm. 5. Orden sfiein sten ock tl^n ten ha i obest. sg. nom.

ack. biformerna stiä, ^^ft, som någon gång höras i äldre personers språk.

Paradigm b: uarg varg.

obest. best.

§ o. Sg. nom. uarg ndrgqn^

gen. — uår^^e^mas

dat. iiår§!^a, uår^^e^m

ack. narg nércj.jin

Plur. bildas i enlighet med par. a, alltså ijårgar vargar,

uårgar vargarna etc.

§ 4. Denna fiexionstyp följa långstaviga mask., som ändas

på 7i', A-, g med föregående konsonant, g, alltså t. ex.

best. sg. nom. best. sg. dat. best. pl. nom.

hqi^Jc bänk bqi^kqn hqmj^e^m hqrgkar

poipk pojke pö^Jcqn l^o^Jpqm pb'^kar

a) Denna skillnad mellan best. nom. ock ack. göres endast i

Åsen; alla övriga Inmål ba även i nom. kqnjbin kammen,
knchvni kniven etc.

b) En frän best. ack. skild nom. finnes, utom i Åsen, i Karlsarvet:

tjärgiH vargen, mdkpi masken, Västmyckeläng: drqr^gin
drängen, pöi^kpi pojken; Evetsbärg: dpergpi spindeln. Alla

övriga bymäl ha nom. = ack., t. ex. Blybärg: drmu^jpi
drängen, Klitten: hq,mj^tn bänken.

^) Obest. ack. fi((PrcJdar.
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ok hök



IV. 5 ordböjning: subst. mask. Ii

trmceg snösko trm^g^n truKpqm trni(Bgar

tog talg togf^n the^ni —
ng bäg «|:^M iie^m —
uag väg 'Uåg^'^ nk^m tiäar

twg var i ögonhåren noge^ — —
Anm. 1. Av de kortstaviga dag dag ock tjeg väg heter pl. dat.

dägi[m, resp. luigipn; obest. pl. ack. av dag beter dögo (best. dögq),

av nas däremot regelbundet uka^.

Aum. 2. Observeras bör, att flera hithörande ord bibehålla g
genomgående i plur., alltså t. ex. bijcPgar, hucegar, b>i(eg}pn etc.

(se ovan).

Paradigm d: fägal fågel.
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sMjpl skåuk sMjpln sMMqni sJiåklar

ålsul julaxel åksuln åkslejn åkslar

bkul aukeli dkuln oklc^m oklar

krtpjpjl krokig kvist krtfJ^Jn kiifklqm kripklar

n!(j0l nyckel- nfffpifhi vijjrlqm nifklar

fiucrihjrijl tordyvel tu(cnlifnjhi täqrdijvlam tu(erdy.vlar

SQinor sommar sömorn siimhrqm si[mhrar

(hnor hammare omorn érmbrqm érmbrar

Anm. 1. Åndelsen -U i obest. pl. ack. iindvikcs alllid, alltså t. ex.

qmhar kamrar, kclfil kittlar, S)[mhar somrar, uqil^C^n vagnar, bkäl

anklar.

Aum. 2. Om ultr. säsoiu r^llHr&S i vintras se synlaxen.

§ 9. Oregclhiinden böjning ha följande ord, tillhörande

dekl. I:

kqimqn namne kqpnqn kqnnqnani kqim({nar

man man mqn mqn(pn nifiuar

mbrg>[n morgon mbrgipi uhviu^m nivniar

Oregelbundet i så måtto, att det har akc. I i plur., är —
utom de ovannämnda pqrggc^r pangar ock mqn man — även

min vän, pl. nmar.

Deklination II: best. sg. dat. -jj», best. pl. nom. -tr.

Paradigm: snud smed.

§ 10. obest. best.

smm
smid^mas

sm I dim

smhi

smidir

smid lim as

= obest.

smid^

§ 11. Denna flcxionstyp följa de allra tlästa kortstaviga

mask., som ändas på konsonant"^; följande ha antecknats'':

^) Jfr sms. bkalknäul fotknöl.

-) Jfr sms. ntpkaljppq nyckelknippan.

^) Endast såsom gårdsnamn i Åsen.

') Undanlag anföras § G, anm. 1.

'*) Här anföras dock c*j en stor mängd sms. ord, som lia något av

de nedanstående orden till senare sms. -led.
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hufcd kviniiolivstycke hucen

hotstäd båtstad 2
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Deklination III: best, sg. dat. qm, best. pl. nom. -ar.

Paradigm a: uJcsi



IV. 3 ordböjning: subst. mask. 19

tupa tiijip
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obest. l>cst.

Sg. ack. såial såilqn 1. stn'ihi

|»1. nom. scnlar sållar

dat. såiliini = obest.

ack. såial såila

§ 15. Enligt denna flexionstyp böjas ett stort antal två-

eller flerstaviga mask., som ändas på konsonant; nämnas kan,

att en stor del av dom i rspr. motsvaras av ord av typen 'oxe'.

Exempel äro:

agar havre



IV. ordböjning: subst. mask. 21

mlastarn miastarqni miastarar

mifcelnarn nnp^Jnaram mij^lnarar

sJirådarn slrådarqm skrådarar

sJcuamaJcarn sJctiamakarqm sJctianiakarar

ståkani stälarq»!. ståkarar

navllagur hovslagare ncevllagarn h^vUagardm ijcevXlagarär

tarnium}&tar^ termo- tarmumlatarn tarmumla- —
meter

Deklination IV: best.

miastar mästare

mifcehiar mjölnare

skrådar skräddare

sktKBmakdr'^

stakar stakare-

taram

dat. -0711, best. pl. nom. -ir.

Paradigm: fucph fåle.

§ 18.

SS".

pl.



22
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Anm. 1. Märkas bör vokalväslingen ö : O hos ord, Fom ha (I i

stammen; stamvokalen är 0. då ändeisen innehåller ett O, alltså (av ålh

rumpa) obest.. s,e;. dat. ack., pl. ack. ölo, best. sg. dat. ölotn, ack.

ölon, pl. ack. Ölq.

Anm. 2. I best. sg. nom. av hithörande ord på -gi bortfaller g,

alltså t. ex. åhnn armbågen, hun bågen, Icrån ki-agen, Ihu lågan,

rhn rågen, su\n spöt, {[(Xn bekymret* (men obest. sg, nom. Ir&gt etc,

hest. sg. dat. licegom etc, pl. nom. suigir etc). — Märk Jcåplän

komministern (dat. liåplogom)', jfr Jcåplogö komministergården.

Deklination T: best. sg-. dat. -nt, best. pl. uom. -ar 1. -nar.

Paradigm a: '>-nj sjö.

§ 20. obest. best.

Sg. nom. sm snin^

dat. sm smm
ack. sm ^mn •

pl. nom. smar smar
dat. smi[))i = obest.

ack. sma -^ih^

§ 21. Enligt denna flexioustyp böjas följande ord:

fliue lugnvatten i älv flu^n flucrm fluar

Inq loge ^'4<?'« hiiPm luar

so (vatten)så son som soar

u(p ho luen utem nar

Anm. 1. Anmärkas bör pl. dat. flu(Si[m, Inaiim, itcSipn.

Anm. 2. Oregelbundet i best. sg. är ordet htfi by (nom. ack. &tf »,

gen. hijmas, dat. bij[m).

Anm. 3. Endast i sg. förekommer ordet sni}[($ snö (best. nom.
ark. snnjcen, dat. snn[(eni).

Paradigm b: sl:u($ sko.

§ 22. Sg. böjes enl. par. a.

obest. best.

pl. nom. slcn<fnar sl^ncsnar

dat. sJiUcpm = o best.

ack. slcua skilcenq

§ 23. Så böjes även

Ito lie hon hgni hgnar

a) Klitten nom. htUfin, krä^in, ack. hiu^qn, l-rö^on.

b) Loka, Klitten, Gåsvarv best. nom. su[(n, dat. sunm.
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Deklination VI: släktskapsordcn fa dar ock hriucdar.

§ 24. Ordet fådar 'far' förekommer endast i sg.; särskild

best. form finnes ej.

nom. dat. ack. fådar

gen. fadaras.

Ainn. 1. Såsom öknauin i Åsen turekoiniiKT fdOdrn (gen. fuoa-
rqmas, dat. fådarajn).

Anm. 2. Liksom fådar böjliga endast i sa inatto. ntt de ha en

gen. ]>å -as, äro flera andra släktskap.sord, 1. ex. fåhvHC^) farbror,

muccfar morfar, samt orden på -Inl, t. ex. qudsblj onkel Anders,

tllohll onkel Olov (gen. uloJnlas).

§ 25. Sg. av ordet hriiadar broder 'bror', som saknar best.

form, heter nom. dat. ack. hriicedar, gen. hriuedras 1. hrucfdara-s;

plnr. har däremot följande böjning:^

obest. best.

nom. hry:3edrar brysetdrar

gen. — hrffprdrnmas

dat. hrifxdnim = obest,

ack. brifxdar bnjepörq

Auui. Biformen bru(Sr bror användes endast i uttr. som t. ex.

q)U},.bril(Pr aJ<åsa han är bror till Lars.

Deklinsition Til: mask. personnamn.

Paradigm: i^rl- Erik.

§ 2(1. nom. ack. larl:

gen. larli-as

dat. iarlci 1. lar/:"-

§ 27. Denna fiexioustyp följa alla ninsk. personnamn, t. ex.

4>jc?M- Anders (dat. qy^^^^M)» 1^'^". Johan (gen. i>'tgqas), mas
Matts, pnr Pär (gen. paras, dat. pm\a']), pddar Peder.

Anm. 1. Sädana mask. namn, som i nom. ändas på -a, ha undan-

t;igslöst ändelse -a i dat. ack., t. ex. låsa Lars (nom. låsa), msa
Nils (nom. msa).^

a) Den alternativa dat.-ändelsen -a har, utom i Åsen, endast

iakttagits i Loka ock Klitten, t. ex. qijdi.sa, p)ara.

^) Jfr sms. hrjf8Pli[nd svägerska.

^) Dessa ord ha även en särskild vokativ, som är ändelselös, t. ex.

las, ms.
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Auni. 2. Oni ett mask. personnamn föregås av ett demonstrativt

pron., får det dat.-ändelseu -qm, t. ex. qn^i^fådar a~clt^(Fm^dar~

iicefardicftarlam han är far till den där ofärdige Erik.

§ l^S. Oböjligsi äro ett stort antal mask. ord, sä t. ex.

fala lar (skämts.), hqräal Bartelsmässan, jpifjpj smeknamn för

hund, pitn tok; vidare alla ord på -us, t. ex. fwJcsus tokstolle,

jamhhis grälmakare, samt de ord på -shjag — såsom hrpid-

skijo"^ älgskog, knceVo.^kil^g kolskog, hstskuwg hästskog —

,

vilka endast förekomma i uttr. som t. ex. qn^ir^aiih^hrp^d-

sJiUfeg ban är ute ock jagar älg. diar ^iro ^ i ^ åstskuceg de äro

ute ock leta efter hästarna.

B. Feminina.

Deklination I: obest. sg. nom. — (ändas på konsonant),

obest. pl. nom. -ar, best. pl. nom. -ar. akc. 2 i plur.

Paradigm a: hud bod.^

ij 2[K obest. best.

Sg. nom. ack. hud htWq^

dat. bild hnn 1, hnna

pl. nom. ack. hudar budar^

dat. hiidujn — obest.

§ 30. Denna flexionstyp följa de allra flästa långstaviga

feminina, som ändas på konsonant,^ alltså t. ex.

lad hed^ ?«^a {an ladar

färd färd; spår fkrde^ fardn fkrdar

(^'^ifgprd sadeIgjo)-d cji^ffserda (j^ifxrdn j^ifserdar

lagd dalsänka Hgda ^égdn lagdar

a) Evetsbärg huidi, Garbärg hmda (jfr s. 11, not. c), Blybärg
hHjö':r.

b) Angående förekomsten av en från obest. pl. nom. ack.
skild best. form på -ar gäller vad som sagts å s. 11,
not. b.

^) Plur. har även betyd, 'fäbodställe'.

-) Undantag anföras §§ 31—36, 43—44. 47—4 8, 5;

^) På samma sätt böjes ad större hed.
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sn}ad^
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Istar jolster (salix) jsfrq istarn Istrar

sökc^n socken suJsnq s6ki[n sbJcnar

öldar al öldrc^ oldarn qldrar

Ånm. 1. En best. sg. cen. SÖkna.s 'socknens' förckoinnier ofta.

Anm. 2. ?]ndast i .gen. (i uttr. /^ovläs) synkoperar ordet oval

(best. pg. nom. ack. OV(d([) 'tiden mellan vårsådd ock niidsomniar'.

Doklination II: obest. sg. nom. — , obest. best. pl. nom. -ar.

Paradigm: fyff^l fjöl.

§ 37. obest. best.

Sg. nom. ack. fipspl fu^^Ci

dat. fysel fw^^f^

pl. nom. ack. fifsplar fxfxlar^

dat. fifpph[m = obest.

§ 38. Såsom hörande till denna dekl., vilken omfattar

endast kortstaviga ord, ha antecknats:

fucer fåra fU(S^''t f\«py^ fu^rar

grav grop grgvq. grd vin gravar^

grön gran 2
^*'?**^ S^Q^ grånar

rad rad rade. ran radar

sav^ sav séve. sävpi —
tyiaer tjära^ tu$y([ iipxrn —

Anm. Hit höra också de endast i plur. förekommande orden d^rar
dörr, g([nar gälar, l([nar gängjcärn-'', skiuelar skulor^'.

a) En från de långstavigas plur.-ändelse -ar skild ändelse före-

kommer, utom i Åsen, även i Brnnsbärg: tucergrojiar, radar,

Loka: grdrcer, durcer, Klitten: rccöccr, grévcer (men grånar,

dwar, alltså -<cr endast då föregående stavelse inuebålleV a).

Karlsarvet ock Västmyckeläng: gronar, radar. Väsa: groncer.

rcedcBr. Övriga byuiål uppvisa plur.-ändelseu -ar även hos

kortstaviga, t. ex. Näset ock Blybärg: gråvar. Gåsvarv: grevar,
Evetsbärg: gravar.

^) Pl. dat. grävi[m.

^) Ordet gron 'ljung' böjes dären)ot enl. dekl. I.

"') Att ordet är kortstavigt ock alltså hur liit, fran)går av sms. eom
t. ex. såvrqnd savrand.

*) Att ordet hör hit, framgår av värbet ilfPPro tjära ock av sms,

såsom t. ex. iifSPrtol tjärtall, tif^rcj^avo gräshoppa.

^) Härtill ett neutr. sg. Iqn; jfr sms. Vi[nuil(Vyidn d«">rrklinka för

fähus, l{>nokrHceh krok på vilken gångjärn går.

^) Jfr sms. skuccloJflJfq slaskhinken.
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Deklination III: obest. sg. nom. -«, best. pl. uom.

Paradigm: hrcnuki brud.

§ 3i».

-ar,

best.

hrmidc^^

obest.

Sg. nom. ack. hrånda

gen. — bråunas

dat. hrånda hy^un

Plur. böjes i enlighet med dekl. I, alltså hråudar brudar,

hråndar brudarna etc.

§ 40. Såsom följande denna flexionstyp ha antecknats föl-

jande fem., vilka alla äro tvästaviga ock i obest. sg. nom.

ändas på -a:

åta ra åtbörd

aJcta häkta

arda skuldra

arma ärm

hh-da börda

Ua hylla

låta läte

mara mvra

mb^ra myr

rasa stenrös

el-sa yxa

6va älvi

Anm. Sms. fem., vilkas senare sms.-led är ett ord av typen

hrånÖa. följa dekl. I, t. ex. qud^Jss handyxa, liråMgqnbräud kron-

brud, st)ar^S stenrös.

Deklination IT: obest. sg. nom. -a, best. pl. nom. -ur.

Paradigm a: kula ogift kvinna.

§ 41. obest. best.

Sir. nom. ItiJa Mlv^

åtävq.
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panni
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att en stor del av dem i rsjir. motsvaras av ord av typen 'kulla'.

Exempel äro:

hludar hudutslaii;-

hlii^digal blodigel

(fimqn jämn ninrk

iilifrn
*

f^hpi\n göpen

Jcrqu^qn krona

Icndgal kotte

hladrq
blijo-dtglq

irpimq

gli(r)iq

gapnq

h-qifonq

I, It do;la

hladrlin

hliuediglun

l(imni{n

gåpntin

Irqu^nijn

l;udgli[n

sigstrifnsigstar kackerlacka sigstrq

Deklination T: obest. sg. nom. -o, best. pl. nom

Paradigm: fl>'(go fluga.

§ 45.

hlåönif

hlii(ed}glttr

gljfrnur

Vrqunnur

k ijdg lur

s}gstrur

ur

pl.

obest.

sg. nom. flugo

gen. —
dat. flitgu

ack. flugu

nom. ack. flitgur

gen. —
dat. flugi[m

best.

flugq"^

flagrunas

flugipi 1. flu'Z)[n(i

flugig

flugur

fl iiglim as

= obest.

§ 4(). Denna flexionstyp följa alla fem. — samtliga kort-

staviga — som i obest. sg. nom. ändas på -o; såsom hithörande

ha antecknats ett stort antal fem., t. ex.

hldso l)läs

bliko bläcka (i träd) hWcq

huso svinläger

ftso cunnus

fUso flisa-

fléko tunn skiva

fiiko stund

fiicero iåra

hldso
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(rrbjptfaelo grönsiska
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ned till de yngsta barnen, i andra däremot genomgående ersatts av

ack.-formerna kdhi, ladi[.

Anm. 3. Talrika ortnamn — isynnerhet namn pä bäckar ock

äar — höra till denna dekl., så t. ex. Intq en myr, ^nidq en inyr-

malmsblästa, ngq en å, i\<pnq Vanan.

Deklination TI: obest. sg. nom. — , best. pl. nom. -ar,

akc. 1 i plur. (utom i i;en. ock dat. hos vissa ord).

Paradigm: §^ia.t get.

§ 47, obest.

sg. nom. ack. (fpfd

gen. —
dat. ^p_ej

pl. nom. ack. ^^[(itar

ffen. —

best.

fJmffi

^p_atn 1. ^?fiatna

§ 48.

jande ord:

q>]d hand^

buöplc bok

hrticeJi byxor

art ärt

gmt gnet

g^s gås

dat. fj^iejiim = obest.

Såsom börande till denna dekl. ha antecknats föl-

best, sg. nom.

qndq

i>rnajpe^

irU[

gnitq.

gm
ggt (dörr-,fönster-)fals g^tq

måusc^

mlcetq.

n(4q

rqndii

rnati^

sildq

tcliui

sifvq

laus lus

mans mus
nt^cet musiknot

jiot natt

rqnd rand

ru^t rot

sdd sill

tan tand

stpv solv

best. pl. nom.

(Urdar

hifseJcar

Imfsehar

artar

gnitar

gåsar

g{\tar

löxpsar

motjsar

tufsptar

nedtar

r({ndar

rrfsptar

sildar

t({nar

s
fp var

best. pl. dat.

qndiini

hrifBPhpn

arttim

gr^siim

götlim

lmisi{m

måusiim

rflndiim

ry:settim

sUdum,

tc^num 1. tquiini

sipnim

Deklination VII: obest. sg.

(eller diftong), best. pl. nom. -ar 1.

nom. slutar på lång vokal

-71 ar.

^) Det vanliga ordet för 'hand' är dock lulvr.
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Paradigm a: fru fru.

§ 49. obest. best.

sg. nom, ack. fni /V']w^i

gen. — f>'>iV'(^s

dat. fru frih) I. fripia

Plur. böjes i enlighet med dekl. I.

§ 50. Såsom följande denna flexionstyp ha antecknats föl-

jande ord:

bru bro bninq bnln bruar

flo nätäå Hgnq flgn floar

ro vrå rgnc^ rgn roar

skro tunn plåt sJcrgn^ skrgn skroar

llo slå Ugnc^ ll^n llbar

q å gne^ gn bar

a ö 4^q c/fi åar

Anm. Endast i 6g. förekommer ordet Sm poa (best. nom. ack.

st%nq., dal. snhj)^.

Paradigm b: kha' klo.

§ 51. obost. best.

sg. nom. ack. klncp kh^fenq

dat. khi(F kilman

pl. nom. ack. kli^xnar kl^asnar

dat. kl^spm = obest.

§ 52. Så böjes även ordet

best. sg. best. pl. nom. best. pl. dat.

to tå tgne^ fgnar^^ tgm^

Åmn. Oregelbundet i sg. är J^ip' ko:"'

nom. ack. Jptfr
'

J§p-({
gen. — J^^V^^S
dat. Jpifir )§WX^

Best. pl. nom. ack. J^i£nar, gen. J^piias, d&t' Jp^m.

a) I Näset, Gåsvarv ock Garbärg är ordet neutrum, ock best.

form heter alltså snunad (Garbärg sijimG.r)\ övriga byar

överensstämma med Åsen (Evetsbärg sn((ui).

b) Evetsbärg tnnar.

^ Någon gång höras formerna tgnar, tgm.
' Jfr sms. J^iprali koruinpa.

3

—

09.1.35. Levander , Alvdalsmålet.
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Deklination VIII: släktskapsorden sif.^tar ock ducetar.

§ 53. Ordet sifstar syster har i sg. ingen särskild best.

form ock heter i nom. dat. ack. sifstar, gen. sifstara.s. Plur.

böjes sålunda:

obest. hest.

nom. ack. sifstrar sipstrar

gen. —

^

sifsfrtpnas

dat. sy:.striim = obest.

Endast i plur. böjes dtKetar dotter ock här i likhet med

sifstar, alltså (hfsp.irar döttrar, dy^xfrar döttrarna etc.

Anm. Endast i så måtto, att de ha en tren. på -dS, böjas

orden fqmi\n farmor ock ntamiln eller mi^nmiln mormor. Orden

fastar faster ock mi^cest&r moster ha utom denna gen. en plur. jiå

-ar (hest. -nr, böjd enligt § 41), t. ex. fåstriir fastrarna.

t

Deklination IX: fem. personnamn.

§ 54. De flästa fem. personnamn böjas endast i så måtto,

att de ha en gen. på -as, t. ex. harif Brita, rf-krfrmu) Gärtrud,

tnårgit Margit (gen. mårgitas), män Maria (gen. manas).

§ 55. Fem. personnamn, som ändas på -a, böjas enligt

följande paradigra:

nom. åjja Anna

gen. qnas

dat. ack. åijo^;

så böjas t. ex. "iljla Hilda, luåta Maja.^

§ 56. Fem. personnamn, som ändas på nasalerad vokal.

b<ijas enligt följande paradigm:

nom. ack. d^i Elin

gen. dlinas

dat. dlin;

så iusfia Justina (dat. nistifin), Icåtrqi Katrina (dat. kåtrcnn),

Mste^ Kerstin (dat. kastc^n).

Anm. Om ett fem. personnamn föregas av dem. pron., får det

.lalivändelseu -fpt, t. ex. q-t-sifstar iS-ia-Ulurgltipi hon är syster

till den här Margit.

a) Karlsarvet har åija, Loka qnm (se vidare s. 30 not. a).

^) Hithörande ord, som ändas på -)ia (men ej på -nci), ha en särskild

vokativ, som är ändelselös (jfr s. 24, not 2 vok. las, ock s. 31, not 2 vok.

hiipi mor), t. ex. Ipl (av VpiU Lina), men t. ex. ar-()-qnu hör på, Anna!
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C. Neutra.

Deklination I: obest. sg. nom. — , best. sg. dat.

Paradigm a: h^irerd bord.

§ 57. obest.

Sg. nom. ack. bucerd

dat. hkarda

pl. nom. ack. hucrrd

dat. hiicer(l>[m

§ 58. Denna flexionstyp följa de allra flästa långstaviga

neutra, som ändas pä konsonant \ t. ex.

best.

hncerdad

bhard^^

hncerde^^

= obest.

aks ax; aktie



Inadq
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li»g bärris ljn^!^ad
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säuval sovel sduvl&d

stqmqn fördämning stqmnad

sttfval stövel sfifvlad

nådar väder uådr&d

SQnvli[

stqnw([

nadrn

sfqmnq^

sty.vlq^

Anm. 1. Avvikaude böjning har ÖVlld huvud, best. sg. nom. ack.

ovud, d;it. ohilq 1. brdq, pl. nom. ack. övud(i.

Aiiiii. 2. Närmast hit hör äveu l<«^y vatten, hest. nom. ack.

iiqUiad.

Dekliuation II: obest. sg. nom. — , best. sg. dat. -j,

Paradigm: ni^^t nät.

§ 65. obest. best.

Sg. nom. ack. ne^t néAad

dat. néJt ndti

pl. nom. ack, n^t vé^tq

dat. ndtqni = obest.

§ 6(). Såsom följande denna liexionstyp ha

stort antal neutra, som alla äro kortstaviga ock

sonant, t. ex.

qndllf kind

gv hav

blad blad

hhjc skoglöst bärg-

hrqmlu]}! brännvin

htmd bud

drit smuts •'^

drup druppe

fat fat

flöt flott

fostnv farstu

glg.s glas; fönster

grin gråt

griAs grus

iu(^l hjul

kåpäl kapell

kar kar

qndlitad

åvad

hlgd^

hlij^ad

hrqndniHad

buad^

drURÖ

drnpad

fatad

flotad

festnvad

glesad

grinad

grusad

ni^lad

håpqlad

härad

ajidlit}

ävi

hladl

hrqnduini

hncedi

driti

drupi

fåti

fUti

fbst&v}

gUsi

grpii

grnsi

riiceli

kapal}

Icari

antecknats ett

ändas på kon-

qndllte^

hlddq

hlij^q

biiopdq

fétq

fbstsvq

glgsq

rucplq

hgrq

*) Jfr § 58, aum. 3.

^) Jfr §§ r,'), 60; pl. dat. bUhim.
3) Jfr dra it m. 'lort' enligt § 1.
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kav^ håvad

kriit krut hriitad

JpifSPf kött J^ycftad

ne^s näs- né^s&d

nav näsa navad

hd led (i gärdsgård) hd

t((el hål nxelad

par par pérad

salskap sällskap salshäpad

skal skal skålad

slav avskalad bark skåvaä

skar klippa skårad

s^^ipr tjock siirmjölk sj^p-ad

skucef skott

skrin skriu

S7nu(pl smula

sniifm- smör

siiad soppa

spuad spö

sim(gr spår

spil spel

/erZ: tak

ijilk veck

w?^ förstånd

sku(etad

skrin ad

smvcelad

smy:sera d

sijcpd

spn(ed

spncprad

spilad

tåj^ad

ui^^ad

uHad

kåvr

/:n'ifi

ndsi

nävi

Udi

n^ll

påri

svJsliapi

skäll

skåvi

skdri

sjpyri

sknceti

skrini

smiiwli

smifdPri

su(gdi

spu(pdi

sjyucpri

spi II

ijitl

ne^sG

nårq

Udq

ifala

])ån[

ska 1(1

skåra

sku^fq

skrinq

smucplq

spv^dq

sptjf^rq.

S2oil([

tåjpq

Anm. 1. Hit böra också talrika sius., vilkas senare stns.-led mot-

svaras av långstaviga ord, t. ex. ånnklad kvinnohalsduk (dat. armklad};
jfr kläda enligt dekl. III), splSHl spisöl (dat. 6'^«.S0?^; jfr &l enligt

dekl. I), l]mbor strö (under kreaturen, dat. i[mhori)^ liårmol vadmal

(dat. uårmol}).

Anm. 2. Ordet har bär (pl. dat. hari[m, med sms. såsom

fölharilm hallonen) har sg. dat. enligt dekl. I, alltså best, barq

(sms. fölbqrq).

Anm. 3. Ordet tin tenn (dat. ff>2|) har i obest. sg. nom. ack.

en biform fl; jfr sms. tlstop tennstop ock fUaldriJc tenntallrik (med
onasal. t).

^) skum, som bildas vid kokning av vassla

") Best. form förekommer också som bynamu i Älvdalen, t. ex.

an-hy)^^ar ostar-q-nasi han bor i Näset.



42 LEVANDER, ALVDALSMÅLRT. IV. 3

Deklination III: obest. sg. nom. -<;, best. si,', dat. -a.

Paradigm: äuij^a dike.

§ G7. obest. best.

sg. nom. ack. dåijpa dåtjpad

dat. duij^a '^«i/^<t

* pl. nom. ack. (Mtjpa ^^i^PI
dat. duijpim = obest.

§ %^. Denna flexionstyp följa ett stort antal tvåstaviga

neutra på -a, t. ex.

= dat.

= dat.

= dat.

iim^^a ange



IV. 3 oedböjning: subst. neutr. 43

§ 70. Deuna tiexionstyp följa ett stort antal ueiitra pä -a.

t. ex.

flota tlöte fiMa.ö flbtq f''Qti[

zläöa^

söka sänke

åra öra^

fiMaö

glqdaö
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§ 72. Såsom följande deiiiia flexionstyp ha antecknats föl-

jande ueutra, alla enstavig:a ock slutande på konsonant:



ADJEKTIVEN.

A. Obestämd form.

a) A(lj. står självständigt.

Paradigm I:
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Aum. 3. Adj. pil -ad ock -od^ avvika däruti, att ss:. n. nom. ack.

ej har f-ändelse, utan slutar på -aÖ, resp. -Od, t. ex. fidmotod full-

moget, .sfgl'j;)'eu]ad för hårt gräddat.

Anm. 4. Adj. hrg bra är ändelselöst i sg. n. nom. ack. itad-iä

sjiöpad l-hrå det h.är skåpet är bra (men bråar, bråqn etc).

Anm. o. Nämnas bör, att adj. på -l(g motsvaras av adverb på -ut,

adj. på -ig av adv. på -it, adj. på -hg, -hg av adv. på -??, -h, t. ex.

nitld förståndigt, fåfjt fattigt, guctdlflh godvilligt, &vl\nsTih avsides.

Anm. 6. Adj. tucer 'torr' heter i n. tucPrt.

Paradigm II: hnr bar, uaken.

§ 76. in. f. n.

Sg. nom. har bar bart

ack. barq-n bara = nom.

pl. nom. bdnr = m. hkri^

Exempel i satser: bår ig-ad-dugo fg-qn fralcqn bara jag

kunde få honom snäll, fq-stg, iim-ig-dng-fg-qn glada få se, om
jag kan få hanne glad, phjliar iro-so-läfir pojkarna äro så lata,

bidre^ iro-barii bärgen äro bara.

§ 77. Såsom hithörande ha antecknats följande adj., alla

kortstaviga: pl. m. f.

frak snäll frajpr^

glad glad glador

ifar dräktig (om får) -ifarlr
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Anm. I obet. ställning auväudes i sg. n. nom. ack. en biform
l-lt, t. ex. (j^fjf-)Hlg hf-OV-håfh giv mig litet kalYe! — Som plur.

av lltn brukas oftast former av adj. .smgr; se § 85.

Exempel i satser: mas-hast^ iia-Vite^ medan Kerstin var

iteu, a-nq, nie.s-to^-aO-ulov og-qmh.s Villa det var medan Olov

ock Anders voro små, ig-ad-lås UXlan iu\n-mig jag hade deu

lille Lars med mig.

§ 79. Till denna flexionstyp höra långstaviga adj. på -j//.

-i[n, -n med akc. 2, t. ex.

urnqn sorgsen
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§ SI. Denna flexionstyp följa kortstaviga adj. på -lu, t. ex.

ånffnrlu trött



hliit
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(a-fa-fa-tiarcl shi[mdalt )[m-1;iikldq nii det börjar bli skumt om
kvällarua nu), qnt-ipn angeläget, fijf oriktigt.

§ 87. Några adj. äro oböjliga, t. ex. i-udn varse (t. ex.

uårtiim-int i-tiän^difiae-dä»' vi märkte inte det där), lG(,ndärva

som är ensam arvinge, rijxdo färdig''^, sn\aöa brunstig (om get),

i[(^m van.

b) Adjektivet står förenat.

§ 88. I denna ställning blir adj. ändelselöst utom i sg m.

dat. ack., sg. n. nom. ack., pl. dat., pl. n. nom. ack., i vilka

kasus det har samma ändelser som då det står självständigt; alltså

t. ex. goh-ldar lamim-l&jn^grnn, stnnnn stora gå efter en stor

ock lång käpp, du-a so-.stufqn rak du har sä kort rock, qn-a-

imd blqn iiijl han har tagit all veden, uMivg M^-ig aft frdknn^

lan-svihra nog har jag haft en snäll svärfar, «w-a so-l^X e,fo

han har så liten mössa, ad-i no-glå pb^l;ar up-t-träp det är

nägra glada pojkar, pojkarna uppe i Trappgården. Diål-iatn té^nar

maskätna tänder, q_ni so-grinug no krqja vi ha så griniga barn,

ejJ-p- i(i-l<(d}vg ostrq-klUam so-a-fm nog lon hnpa det är en

hustru i Klitten som har fått ludna barn.

Anm. Ett undantag bilda de kortstaviga adj., som böjas enligt par.

II ovan (utom dem, som lia U i stammen), i det att de anta ändeisen

-O i de former i plur., som eljes skulle vara ändelselösa, alltså t. ex.

ad-l såld a-dä no frdJco liålar nog är det där ena snälla karlar, 0-

q, fråJio Inpa hon har snälla barn, gl-du Tio^t åut »ipi häro fuceta

ska du springa ute med bara ben?

§ 89. Vanligen motsvaras dock ett förenat adj. i obest.

form + ett subst. i rspr. av ett sms. ord i älvd.-, varvid adj.

utgör förra, subst, senare sms.-leden. Vid denna sms. lägges

adj. vanligen — dock visst ej alltid — till subst. i den form, som

adj. har i sg. m. nom., alltså t. ex. a-iiå har la-bi&tsjpijxr det

var bara en kort stund, aMi-saM-nnkal finlcular mr-i-by^m vi

ha minsann många vackra flickor här i byn, av-it\6st lan-lrbp-

knäiv-a-nqg tag hit en krokig kniv åt mig, ig-al-Jpipsep-mig

a) I byarna väster om Dalälven säges riada, i övriga byar nadm.
b) Evetsbärg, Garbärg : fralcqn.

^) Jfr det böjda pl. riad&r.

^) Se vidare synt. § 19.

4

—

09335. Levander, Ålvdalsmiilet.
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iat-ri&masty}valpär jag skall köpa mig ett par renistövlar, gol-

åtar lan-stnnulohiji-d gå efter ett stort fång ved! om itjt-eJq-

tua Ixlålug^pantar vi ha inte mera än två hornlusa getter, (Uga-

fnpjt tjock kvinna, grbriik grå rock, siKgltnh-äk svulten stackare.

Aiiin. 1. Vid sins. av adj. göniol 'gaiiiiiial' med subst. in.ärkes, att

adj. får formen gqmhal- framför vokal ock pertoiierad konsonant, utom

i, (f, g", l/^,
formen g"^W- framför perspircrad konsonant ock &, f7, g,

(/ä", alltså t. ex. gqtnbaläf gammal hatt, gqmhrucel' gamla byxor,

gqmdrit gammal gödsel, gåmfncek gammal människa, gqmgos gammal

ungkarl (eg. gosse), gamhcdov (obs. ^!) gammalt löv, gqinhaWäk

gammal hund, gqmstränt gammalt vallhorn, gqnj^.jijlt gammal sugga,

gqmh('<lHariiiol gammalt vadmal"-.

Aniii. 2. De i § 88 anm. 1 nämnda kortstaviga adjektiven få vid

sras. ämlelsen -O, t. ex. håroror bara bakdelen (t. ex. -([m-dn-mhint

iia-frå]i\ al-ig-dqin§p(hg q-barorov^ ql-dn-fq-siQ om du inte vill

vara sncäll, ska jag ge dig stryk på bara kroppen, ska du få se),

fräkomgg favoritmåg, tticirohök brant backe; däremot t. ex. ijr al-)g-

bal-^^dro å so }-\a.n-snäråst hnr skall jag kunna göra det så i en

snarhast, m/.^W låtäp vilken lat rackare!

Auiii. 3. Avvikelser vid sammansättning visa också Vljt] liten,

t. ex. lilhnl liten flicka, ock adj. (partic.) av typen lailiucrln hem-

vävd, t. ex. laniuanliläilq de hemmavävda kläderna, brutiilmg bru-

ten väs:.

V). Bestämd form.

a) Adjektivet står självständigt.

Paradigm: gqmbaln den gamle.

§ *J0.
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pl. nom. gé^niblar gqmblur gqmbhj,

dat. gqmhli[))i = m. = m.

ack. gqmhlq = nom. = nom.

§ 91. Denna flexionstyp följa alla adj., då de stå själv-

ständiga i best. form, t. ex. gqmhlar vro-diddiga^diar de gamla
äro duktiga de, (vilken rock ska du ha? —) goh-eda gqmhlqm
gå efter den gamla! )g-i so-råd di]mbqn jag är så rädd för

den dövstumme ^, ir-ad i-l\lh[n ald-sturipi är det (katfe) i den

lilla eller stora (pannan)? dia-da stårJair nv-so gucsdar de där

starka (o: karamellerna : Jcaramålur) äro så goda, ful-i-hu(Btqm

full av fan^, ad-i-npn it&d det här är den nye, tjpa uil-ig oro

^diam-dé smhjpalkq, gok-åfa sturiiin inte vill jag ha den där

lilla kälken, gå efter den stora.

b) Adj. står föreuat.

§ 92. Denna form bildas genom sms. av adj. ock subst.,

varvid gälla de regler, som framställts i § 89 med anm., alltså

t. ex, gqmhalijäisur de gamla visorna, frdJcolilkiilq niqi min

lilla snälla flicka, sti(kasi[^gan den stora pälsen, smgkripar små-

barnen.

Anm. 1. Undantagsvis förekonnuer adj. vid stark betoning som
särskilt ord, t. ex. hdro hölan bara marken, ql-du r\n lar-i-fudro

hläfGj, skall du skida här i branta bärget? Og-dn hr-åut-O-kd^far

l-nmrk )l('tn ock du är ute ock springer i mörka natten.

Anm. 2. Särskilt märkas sms. imrdar- norra, estar- östra, syJÖar-

sudra, uastar- västra, IpXgar- högra, Uistär- vänstra, ifvar- den övre,

ntd&r- den nedre, t. ex. tW.rdaknänfn den norra (stugii-)knnten, ffcTga-

navjn den högra handen, sipdarifseltlan södra Jölltjärn, möaknäuUl
den nedre (d. v. s. längre ned på backen belägna) stugukniiten.

§ 93. På gränsen mellan adj. ock iudefin. pron. stå föl-

jande ord:

a) mqii^gar 'många': endast denna form har antecknats.

h)' tnårgar 'många' (brukas endast i nek. satser), dat. »lår-

gipn, n. nom. ack. mårgii] av sg. tinnes endast n. dat. niargo]

^) Jfr sg. m. nom. dipuheM ]. diimhpi den dövstumme, f. dipnbq
den dövstumma.

^) Jfr ukin-hu^ta vilken otäcking!
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furen, formen licter mcirg, utom dat. ock n., som äro lika mod

motsvarande sjillvst;indi^-a former.

c) Diiklar 'nulnga', fören. nukal, böjes som mår<^ar (obs. gen.

imlxhimas, m. ack. w>/.-ft?(a)); av sg. finnes m. ack. imklqn

mycken, f. ack. imkal, n. nom. ack. mijpö'^, dat. nukal{o)'^.

d) ij^wsar 'ömse, än den ena, än den andra', fören. jf»?6', böjes

som niåri^ar; märkas bör dock, att n. pl. såsom självständigt

beter ijnjsfi (såsom fören. regelbundet ijmsii)] av sg. finnes endast

n. dat. i^mso.

e) ol 'all' böjes fullkomligt enl. § 74; märkas bör sms. oUin^p

alltihop (dat. ohncep\ plur. oUrmjcep, dat. ohpmucep).

^) Anmärkas bör bifornieii »njp i uttr. U-miJ^-lcu^st&r-aO hur

mycket kostar det?

^') I st. f. n. pl. niUlij, förekomiiicr ibland n. sg., t. ex. unJpiO-or

niånira år.



ADJEKTIVENS OCK ADVÄRBENS
KOMPARATION.

§ 94. Med få undantag, som uppräknas i följande §,

kompareras adj. i överensstämmelse med nedanstående exempel:
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(löhg dåliga s(injhay{c() se^mst

]clian svår, besvärlig uåra nast

Iqij^g lång ^^1^£^^'>'(^0 ^m^^^
log låg- lQgar{a) Ihgasf

Diijfin mycken w?jg,r tmast

stiir stor Htipm:ar{a) shpppsf

hp^g tung ty[ES^r(a) ty[^é-''^

mg ung TéS^'''(^) w^ést

og hög^ ^g"i'i''(^') Qg(''-'^f-

Anm. Komparativen iill Dlårgar, mqij^gar^ mlklcr 'mänga' heter

fl) ärar 'flera' ock böjes, då den står självständigt, sålunda:

m. nom. fliarar f. nom. ack. fliarar n. nom. ack. filans,

ack. fUara m. f. n, dat. flianpn;
den förenade formen böjes:

m. f. nom. ack. /^Jg^', n. nom. ack. fll^rq, m. f. n. dat. fliari{m.

Någon motsvarigliet till rspr:s ilasta finnes ej, utan säges t. ex.

häsläad la-ntiast-gårda (1. iinast ov-går(li[m) mr-7-sölsan Bärgs-

laget äger största antalet gårdar här i socknen, htifcldad ta stippcst clialn

OV-går(l}[m OStrq-kUfqm bolagen äga de ilasta gårdarna i Klitten.

§ 96. Endast i korapar, ock superi, förekomma följande adj.:

n\mar närmare nc^mast

napar sämre näpast

imtar duktigare nåtast

oijtar- yttre* o^pst, åijfasf.

Endast i superi, förekomma åfast bakre-», bakerst, frnm.sf främre^,

främst, fuast först, }nast inre, innerst, niplasf nyligast, senast,

iffst övre, överst.

§ 96. Komp. är oböjlig'^; former både med ock utan -a

förekomma i alla ställningar, t. ex. (.ln-a-lqrgga{ra) stor ald-ig

du bar längre käpp än j«g, av-nicet ht-or-slvårpa^ra) hrod-a-

mig tag bit litet bårdare bröd åt mig! nang ir-a-ldicut ög

tpiihraö, man o/c-dtp^., ad-ir ando iiår ad nog är det besvärligt

att bugga timmer, men att köra det är ändå värre, cni-jr^ilc-iJa

tue^m Uirggara stijrii»! ban gick efter två längre käppar, ad-i-

^) Åven regelb. dohgar, -ast.

^) Åven iQgar(a), -ast ock lågar{a), -ast.

^) Åven ogar(a), -ast.

*) Förekommer endast i 8ms., t. ex. bljtastug[) det yttre rummet.

^) Angående denna betydelse se syntaxen.

^) Märk, att best. form saknas ock ersattes av superi., den större

t. ex. stipdSStn; jfr synt. § 22 C.
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mifp-^^droa Jcoijt aJd-go det är mycket besvärligare att springa

än att gå.

Superi, är oböjlig, utom i best. form, alltså t. ex. itad-idr-

rr-6tjst åpi^^ad det här är det yttersta (o: längst ned efter åns

lopp belägna) änget, qn-st^nd iqjq-egast knålsani han står på

den högsta klinten, ^-Jiam njplast lovclän jag kom i lördags.

Superlativens best. form böjes på samma sätt som positi-

vens (se § 90), alltså t. ex. qn a ba tt^ce pbijlia, o gåmhlastn

a-fad-ad-ennianJi han har bara två pojkar, ock den äldre har farit

till Amerika, m\nstur iro-giiadast det minsta (o: parur pota-

tisen) äro bäst, clu-aJi-^.^åvo ad-a-sffpxstqm du ska ge det till

den störste (1. den större), sl&nastn 'h-so-dohg koijta den sista

springer så dåligt.

Åniu. Sammansättning av komp. I. superi, med subst. brukas ej.

§ 97. Advärbens komparation överensstämmer fullkomligt

med adjektivens, alltså t. ex.

dqli dåligt se^nhar{a) sämst

Jcri^t ofta l'ri^gar(a) lir\ggast

Iqin^^a länge ^i^o^^t^)' ^1^*'^

siant sent sianar{a) slanast

snqrt hastigt; snart sndrar{a)\ snarast^

strmf fort stråidar^a) sfrmdast

uåuhimt vida omkring umdi[mar{a) uchdtimast.

Anm. 1. Helt eller delvis utan motsvarigbet bland adj. äro föl-

jande advärb:

^fl&na gärua åMar alst— fsr förr fiiast

n^r nära nqmar{a) nqmast
niil väl, noggrant^ ijklar(a) ual&st.

Anm. 2. Som ett slags böjning skulle man möjligen kunna be-

trakta vissa grupper av lokaladvärb, så t. ex. följande: 1) Uut ut,

2) anta ute, 3) åuto utifrån, 4) äutar utför, 5) éutad dit ut,

6) åutqmin där ute, 7) åufqnad utanför, 8) åutqtar utifrån, 9) åiitq-

ill utanför. Alla eller de ilasta av dessa former visa t. ex. Slld

söderut, i söder (sipiq, sufar, smhiö, si\nquiin^ s)[nq)iad, sipiqfar,

si[riqtH), lam hem (lania, lanto, famtar, laniat, lamquipi, lamonad,
\amqtar, lamqtll), iip upp, nid ned, {n in etc.

^) En biform snast förekommer dels som konjunktion = 'så snart

som', dels i uttr. S)l&sf-äd 'närmast till hands'.

^) Det vanliga uttrycket för 'väl, bra' är hrg.



RÄKNEORDEN.

A. Grundtal.

§ 08.



IV. 3 ordböjning: räkneorden. 59

tuar-og-SHif} Idifvar det blev 72 klövjebördor, qn-iar lan-og-

hugu tåkar han äger 21 får. — Talen 200 etc. heta tuo iindrad,

tn ipidrad, ftpr ipidrad etc; talen 2000 etc. heta tiio tusn, tri

tnsn, fifi tnsn etc.

Anm. FöregångDji av 'många', uppträda 100 ock 1000 som neu-

trala substantiv, alltså mlJclij, ipidrad många hundra, mlkhf, tusn
många tusen; tusn också i uttrycket ^n-lä-tiisne^ han äger många tusen

(cg. tusendena).

§ 99. Böjliga äro grundtalen jaw, ttiar, trarr, fnim-ar, alla

de övriga oböjliga.

Såsom självständigt böjes jan 'en' pä följande vis:

ni. f. n.

nom. }an la lat

dat. lanipn tPJG^r lano

ack. ipi la)ia^ = nom.

Exempel: a-bar-ov fur-\anar det bar av för en (av flickorna),

ig-gr-pit smla m&ld-l&na jag har inte förfärdigat mer än en

(sked), nlipn-^^åro ad-\ano vi skola arbeta i Ing (eg,: 'göra till

ett'). — Den förenade formen avviker från den självständiga så

till vida, att ändelserna i f. dat. ack., n. dat. försvinna, t. ex.

ig-a-sml-ad har-lan-sjplad jag har förfärdigat bara en sked,

iffa-bipaeva-du go-äte, mald-ian-hipto inte behöver du ga efter

mera än en bytta, ig-riadar-int-img min-ien-siutidi jag reder

mig inte med ett stöd.

Ordet tuar 'två' böjes sålunda:

m. f, n.

nom. tu&r tiiar tan

dat. tue^m = m. = m.

ack. tu(B = nom. = nom.

Ordet trarr 'tre' böjes sålunda:

m. f. n.

nom. trarr trmr troij>

dat, trim = m. = m.

ack. trtiioB = nom. = nom.

Ordet fnicFrar 'fyra' böjes såsom självständigt sålunda:

ra. f. n.

nom. fnimrar fruarar fni^re^

a) I Väsa ock Evetsbärg är ack. fem. lika med nom. jg,.
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dat. fuKpri^ni = m. = m.

jick. f)U(cra = nom. = nom.

Den förenade formen avviker så till vida, att ändeisen bort-

faller i m. f. nom. ack.

Aiini. 1. I detta sammanhang omnämnas lämjjligen orden OV 'halv',

ocod&r 'halvannan' ock hodcir 'båda'. Det förstnämnda böjes som adj.

enl. § 74; (jvodäV böjes på följande vis:

m. f. n.

nom. qvodar Qvodar ovtqnad
dat. — övod&r —
ack. OVqu^nqU = nom. = nom.

Säsom självständigt böjes ordet hqdes sålunda:

m. f. 11.

nom. hndar hodar hodij,

gen. hodiimas = m. = m.

dat. hqdiim = m. = m.

ack. hodci = nom. = nom.

Den förenade formen däremot böjes:

m. f

.

n.

nom. ack. hod hodq.

gen. hod = m.

dat. bodlim = m.

Anm. 2. Här kan också omnämnas det oböjliga lända 'enda**',

som, utom då det starkt betonas, får formen l^ind, t. ex. a-l-dqn-

}and gipj^g Ig-a-sH-qn det är den enda gången jag sett lionom.

B. Ordningstal.

§100. 1.
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sidan härav förekommer också eu förenad, ändelselös form, t. ex.

fitast-gqiin^^in ig-sgg-chg första gången jag såg dig, qn-i bår

q-odar-orq han är bara på andra året^, uhim-tögo tian-tri tol

vi ska ta var tredje tall.

Ånm. 1. Några ord motsvarande rspris 'den hundrade' ock 'den

tusende' förekomma ej, utan uttryckas dessa begrepp medels omskriv-

ningar, t. ex. qn so-tiart mpnar-ipidrad han som blev n:o 100 etc

Anm. 2. Substantiv, som uttrycka antal, äro följande: tMg m.

tiotal, tyjljjt f. tolft, dusin n. dussin, tnig n. tjog, — Substantiv,

som beteckna del, äro alpt m., ålpqrt m. luälft, tridi{»g tredjedel,

fni'(^yd{[^Jg fjärdedel, otj[vg hXionåal,' tridieJi tredjedel etc.- — Mång-
faldigande adjektiv äro: tmföld tvåfaldig, tnfohl trefaldig.

^) Jfr det självständiga ig-ir-q-fniartqndq jag är på fjortonde

(året).

-) 'Tionde' (prästskatt) heter tiund n.



PRONOMINA.

A. Personliga pronomina.

§ 101. Första ock andra personens pron. uppvisa följande

former:

bcton.

[sg. nom. Ig

obl. mig
nom. uir'^

l:a pers.

2:a pers.

pl.

obl. U(ss

sg, nom. dii^

f
obl. (hg

}pl. nom. p-^

obl. id

obeton.

2g [i före kons.]

mig
tjp-

nas

du

dig

V
id, ida.

Åuin. 1. Eftor ord, som sluta pd vokal, får sg. av 2:a pers.

pron. d i st. f. d i uddljudet, t. ex. JcTi^ga-dlg tuå-dig skynda dig

att tvätta dig, uart-a-dll-m^ udnd vart liar du nu varit? Detta

gäller dock ej, då det i satssainmanhanget på vokal slutande ordet

egentligen har ett d i slutljudet, t. ex. Ig-sår a-dig jag talar till

dig, ir-a-dn är det du? (jfr ad till, qd det).

Ånni. 2. ^lärk den allmänt uppträdande företeelsen, att r i slut-

ljud bortfaller framför ord, som börjar konsonant, t. ex. U&rt-aV})'-j

itänd vart han I varit?

Aiilii. 3. Biformen ld& av andra pers. plur. i obct. ställning

uppträder endast i slutet av fraser ock har alltid huvndton pä ultima,

t. ex. iindq-min-lde^ undan med er!

a) P^vctsbärg mr, alla övriga byar tjid.

b) Evetsbärg diug, obet. duig.

c) Evetsbärg p-, alla övriga byar id.



IV. ordböjning: pron. personl (53

§ 102. Tredje personens pronouieu har följande former:

m.

SS.

SS. n.



64 LEVANDEli. ALVJ)ALSMALET. IV. 3

m.

sg. nom. mqn
dat. mqini[m

ack. mqn

f. n.

mqi mat

mqnar (inqin) mqnio {mqm)"-

mqma {mqm) mat
pl. nom. mamar {mqm) mqrnar (mqin) måjmi

dat. iuqiniim = m. = m.

ack. mqma (mqm) = nom. = nom.

Anill. De inom parentes stående formerna brukas, då possess.

jiron. står förenat ock före sitt substantiv, de övriga formerna i alla

andra fall; se vidare syntaxen.

§ 105. De personliga pluralprononiina motsvaras av u^r

'vår', idar 'eder', sqn 'sin'. Om böjningen av sqn se § 104; ti^r

ock idar böjas på följande sätt:

a) n(ir 'vår'
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C. Demonstrativa pronomina.

§ 106. Pron. isin 'denne, den här' förekommer både förenat

ock självständigt, t. ex. ad-q-dq-fil Uad-örad fa-främ n^ ja, nu

har det här året gått förbi, nist isi{,-nq just den här (flickan).
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m. f. n.

sg. (lat. qni-dgr, doni-dgr, ilijpp-där^ dif^-dår

ihjifin-ilär

pl. uoni. dia-ddr
j |

gen. dij[<j'))id(jras > = m. -^ ni.

dat. ack. difanu-dår I J

Biformen qn-dänq förekommer endast självständigt.

Aliiii. Alla på d börjande former lia bift)riiicr med O i uddljudet

(dqm-dé)\ diJPP-dår etc), ock angående dessas anv.ändiiing gcälla de

regler, som framställts i § 101 anm. 1.

§ 109. Det oböjliga siimu 'samma' förekommer vanligen

endast såsom förenat. Någon gång begagnas det dock deter-

minativt ock självständigt, t. ex. a-}-si]'»m sos-tg-a-féi fur 'det

är samma (sort, slag etc.) som jag har fått förr'; mycket van-

ligt är a-.si[mu 'detsamma, likgiltigt', t. ex. a-^^dr a-si[mu 'det

gör detsamma'. Likaledes brukas stinni-jan (|ft, iat) 'samma en,

densamma', t. ex. ad-ir stimu-ian so-fuce-iar-i-tiUras det är samma
en som for här i vintras.

§ 110. Prou. srucev 'själv' brukas dels adjektiviskt i be-

tydelsen 'självaste, till ock med' ock är då oböjligt, t. ex. sutcev-

gqmhali^ga dansad i-gksihndiini i-hiuxlds 'till ock med gummorna
dansade i Gessitabodarna i går kväll', dels substantiviskt i be-

tydelsen 'själv' ock heter då i sg. siucev, i pl. nom. suKCvar,

dat. smavtjm, t. ex. dia-fg sJ:uld-g sig-snicpvar de få skylla sig

själva, n^diar-ovo-stedt-iil a-s}g-smcevin)i hur de ha ställt till

åt sig!

Amn. Uttr. Siucevin {-qm, -qtt) betyder 'djävulen', t. ex. fasf-

SHK^vpi-ad hinn-frém om också djävulen visade sig.

§ 111. Pron. Xlaik 'sådan, dylik' böjes fullständigt som ett

adj. enligt § 74, t. ex. qn-al-tm auti-llåiho man skall tiga om
sådant, hår ig-ad-dugo-fö knlu ll&ikar bara jag kunde få flic-

korna att bli sådana.

Alini. Detta pmn. kan också böjas som ett adj. i best. form enligt

§ 90, alltså t. ex. XlmJ^in fhk sådan fisk, Xlélkl[ gråv en dylik grop,

ij^a-tncest-ig såi-nod u-llåikqni-ärqm inte tordes jag säga något åt

en sådan där liärre.

a) Dat. fem. heter i Näset ock Blybärg c^n-där.
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1). Relativt pronomen.

§ 112. Målets enda relativ är so 'som', vilket pron. efter

determinativet sipnii (meu ej efter siimu-jan) har formen sos,

t. ex. a-na-saht si[mu-lad, sos ig-a-sit tasn fm' det var samma
mau, som jag- har sett en gäng förut.

E. Interrogativa pronomina.

§ 113. Det allmänt frågande 'vem' heter uar ock har föl-

jande böjningsformer:

m. f

.

n.

nom. uar ue^n

gen. iiarnmas —
dat. utm[m uåro

ack. — = nom.

Särskilda fem.-former finnas ej; så t. ex. frågas iiknnu

f^gd-dti 'vem följde du', även om man vet, att följeslagaren

var en kvinna. Helt naturligt brukas detta pron. endast själv-

ständigt.

§ 114. Både självständigt ock förenat brukas däremot iikpi

'vilken, vem, hurudan', som böjes sålunda:

111. f. n.

sg. nom. iiJcin ukij, tikad

gen. ukrimas iikaras —
dat. uki[m tikar (uk) itko (tik)

ack. iikqn uka (^iiJc) iikaO

pl. nom. iikc^r (uk) tikar (uk) uJcfi

gen. tikiimas — m. —
dat. uki^ni — xn. = m.

ack. uka (uk) = nom. = nom.

Auiii. 1. De inom parentes stående formerna brukas, då pron. står

förenat.

Anm. 2. Yngre personer begagna formen ukll även i ack. f.

§ 115. 'Vad för en' heter luinfwian (-|g, -nxt), plur. m^m-

f^nograr, då det står självständigt, varvid bör märkas, att värbet

5

—

09Ö3Ö Levander, Alvdalsmålet.



68 I.EVANDER, ÄLVJMLSMÅLET. IV. 3

nästan alltid liirekoninier inskjutet mellan pronis olika delar,

t. ex. n(in-ngr a-du-fH-nograr vad var det där för ena? Angå-

ende den vidare böjningen se lan (§ 99) ock någar (§ 117).

§ 116. 'Vilkendera, vilken av dem' heter ukindiar ock

böjes sålunda:

111. f. n.

nom. nliimJiar uhtidiar ukadiar

gen. ul,i[nidiaras likdtar —
dat. iilnyudiar ukdiar tikdiar

ack. likqndi&r = nom. = nom.

F. Indefinita pronomina.

§ 117. 'Någon' beter nögar ock böjes enligt följande para-

digm

:

111. f. D.

sg. nom. nögar nögi^ nod

gen. nögipnas — —
dat. nögipn nögar (nog) nögar(o) (nog)

ack. nqn nöga,r{a) (nog) = non».

pl. nom. nögrar (nog) nögrar (nog) nögij.

dat. nögipn = m. = m.

ack. nogar(a) (nog) = nom. = nom.

Anm. 1. Do inom parentes stående formerna begagnas, då pron.

står förenat; framför ord, som börjar på konsonant, ersattes nog ofta

av no.

Anm. 2. Då detta pron. avslutar en fras ock ej <är betonat, få

do tvä- eller flerstaviga formerna liuvudton på nltima, t. ex. cd-i-fll-

nognmas det är väl någons S ndug arar-ad-a-nogi{m nog tillhör

det någon, a-uä-fil-nogrdr det var väl några (= en ock annan), a-

nqrd-dq-fil-a-dä njpfut-a-nogar nog blir det väl nyttigt till något.

Anm. 3. Yngre personer begagna formen nöglj, även i ack. f.

§ 118. 'Ingen' heter pj^^in ock böjes sålunda:

m. f. n.

r^w^wo^ (fören. o. självst.)

sg. nom. in§^in }^gtj, hnta(d) (självst.)

\}ng¥VéS (sjiilvst.)

gen. i^gipnas — —

*) Jfr ad-l-ftl-nögnmas det är väl ändå någons.
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sg. dat. }^g>im i^gar (^^g) \^go^

ack. }ygqn l^g^ (WS) = nom.

pl. nom. }ugar (p^g) \^gar d^g) }»gii

dat. iMgii^i — m. — m.

ack. }^ga iiiig) = nom. = nom.

'Ingendera' heter \n§^imh&.r eller uqun^^pichar] törsta leden

av båda böjes i likhet med ^y^^jw, varvid de förenade formerna

användas (utom i f. dat. }^gadi&y), alltså t. ex. sg. dat. m. i^gipn-

ihar, sg. f. nom. uquggudtar, sg. n. nom. ack. uqu^gadiar] andra

leden är ändelselös, utom i genitiverna i^giinuharas, }^gad}&rås

ock uqu^ginndiaräs.

Ånni. Om detta pronomens akcentuering, dii det står i slutet av

en fras, gäller detsamma, som i § 117 anm. 2 sagts om tlögar, alltså

t. ex. ad-ir-mgumas det är ingen, som äger det\ (lu-gQ-do-fll-pit-

du-1'ggd du märker då ingenting.

§ 119. Rspr:s 'var, varje' motsvaras av flera olika prono-

mina. Det defektiva mr 'var, varje', som endast brukas adjek-

tiviskt, har följande former:

m. f. n.

nom. nnr uqr iiart

dat. uåripH uar nar

ack. ue^n nar ijart

Substantiviskt brukas dat. iiåruni, t. ex. ^0V uåriim lan-

käJcu ge en kaka åt var ock en.

Anm. 1. Detta pron. begagnas också i utlr. som varannan, var

tredje', t. ex. ack. UC^)} qnqn töl varannan tall, uar fnitsrd grgko

var fjärde gran.

Anm. 2. Yngre personer begagna formen }^gi{ även i ack. f.

Endast i uttr. som 'en var, två var', etc. förekommer pron.

u&rn (f. uarif) ock uorn (f, uortf), t. ex. char-ovo \a.n-hu<:eh uarn

de ha en bok var (o: pojkarna), d}ar-ovo-saM lat-armklad uorn

de ha en halsduk var (o: flickorna)-. — 'Var sin' heter n<Kr)

sé^n eller uå(r) sqn, t. ex. fi^g>{m uo sqm-ato vi fingo var sin

mössa; se vidare synt. § 35.

a) Dat. n. heter i byarna väster om Dalälven \^^ga, i övriga byar
(utom i Garbärg) \^gm, i Garbärg vJgar.

O Jfr ad-ir-1'^gipnas det är ingens.

-) Alldeles samma användning som dessa ha Homdiar (t. UOri^-

diar) ock iiarndiar (f. uiri^diar).
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Vidare märkes i detta sammanhang det adjektiviska nar-

landa (n. nartiatjda), det substantiviska u&r}anda jan 'varenda

en' ock det både substantiviskt ock adjektiviskt brukade ijarog-

iqn 'var ock en' (f. toirogia, n. nartogtai), av vilkat senare finnes

yen. mri[mogiannmas ock dat. nariimog\a.ni[m.

§ 120. 'Vilken som hälst' heter i[cenda ttlspi eller Im/c-uJsin]

förra leden är ol)öjlie:, den senare brijes såsom idsin (§ 114),

varvid dock märkes, att sg-. n. nom. ack. bildas med win i st. f.

med iikad, då ordet står självständigt, alltså t. ex. laiJc-tiJsin

hcJa-^^åro-ad vem som hälst kan göra det. a-dng-do-f)l-a-dgr

ad-iicenda-iikar det där duger väl åt vilken (flicka) som hälst,

o-iy-saJ:t-di(Jsf}g ad-i{cenda-iiho hon är duktig till vad som hälst.

laik-uc^n qii-spff-dig, so-ml-dii-mf sucero vad man än frågar dig.

så vill du inte svarad

Dessa båda prou. uttryck begagnas både substantiviskt ock

adjektiviskt; endast adjektiviskt begagnas däremot '{(pida-wln-

fw ock ImJc-t^^n-fm; t. ex. a^n-G,d-ha,lt-spipr iicenda-uån-fn lul-

iar-}-hij[m, so-åd-dia sucero-laild vilken flicka här i byn han än

frågade, så finge han samma svar.

Endast substantiviskt ock endast i nom. ock dat. brukas

Imli-ué.r (dat, -uåriini) ock 9](Fnda-ijq)\ t. ex. du-i-sakt-dn lark-

J^ijp$n og-laili-u(\r du är minsann lika talför som vem som hälst.

§ 121. Det obestämda 'annan' heter alar, vilket ord är

oböjligt, t. ex. av-n\a>f nog-ala-storu tag hit några andra käppar.

lan-tda, frwdqg nästa fredag, av-nuct lan-idar-a-mig tag hit en

annan (rock) ät mig, a-liqn lii[mo eda-mhrar i-övud det kan

komma andra myror i huvudet (d. v. s. du kan komma pä
andra tankar).

'Någon annan' heter nogarålar (gen. nogijmålaras, dat.

nogtpuälar, ack. nqnålar)] 'en ock annan' heter nögar-ald-dnar

(m. ack, n(jn-eJd-qnqn, f, nögii-ald-åini, n, uöd-ald-qnad)-.

Det bestämda 'den andre' heter, då det står självständigt,

odarn eller do^n-ödani] ödarii böjcs som ett självst. adj. i be-

stämd form (§ J)0), dan som förra leden i i)r()n. dqn-där (§ 108),

varvid dock märkes, att former utan uddljudande d {<)) ej

^) So vidare synt. § .38,

^) Pron. qnar 'annan' brukas också i iittr. som t. ex. dn-S}_r-ciljf

2laiS-([na-hnSl\, du ser ut som en annnn buse.
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förekomma i denna ställning:, alltså t. ex. §^åv-ad a-dtfaem-ödrqm

giv det åt den andre, odrar ovo-fårid de andra ha farit, qm
Uaid-öv ddn[ vi ha slagit de andra (äng-ena), ad-ir i-bdrij-nas

det är den andras (d. v. s. i den andra getens mjölk). — Som för-

enat heter detta pron. ödar ock är oböjligt, t. ex. uhjm dait-

ad-öda-ktdjm vi skola bort till de andra flickorna.

'Den ene — den andre' uttryckes genom lan—ödarn eller

genom jgw

—

i&,n, t. ex. ^^-a-^ar^ ^g» 5«U" og^-jw^i^^wa jag har gjort

den ena strumpan, men inte den andra, [an ad-mipi upiiu)-hrad^

ad-lampn den ene hade munnen intill örat ])ä den andre.

§ 122. Det defektiva 'somt, somliga' har såsom självständigt

följande former: sg. n. nom. ack. stput, dat. s>]mo. pl. nom.

si]tnar, dat. siimiim, ack. si\ma. Den förenade formen avviker

därutinnan, att den blir äudelselös {sum) i pl. nom. ack.

§ 123. 'Man, en' heter q.n (-», -w), dat. om, t. ex. hg-dia-

nqnt, qn-i-hncenda, so-l'U(ego-diar-i)d däyt-ad-om difx så snart de

tro, att man är bonde, så se de inte ens på en. Någon gen.

motsvarande rspns 'ens' finnes ej.

§ 124. 'Endera, en av dem' heter [endiar. 'Få' heter foar,

vilket ord dock begagnas ganska sällan (i stället säges ha-

nögrar, int-so-tmhlar o. d.), t. ex. dia-ua-foa. dlar de voro min-

sann inte många.



VÅRBEN.

A. Tempusbildning.

a) Starka värb.

§ 125. 1 avseeude på tempusbildning lia de starka värben

ordnats i 6 klasser, varvid indelningsgrunden utgjorts av stam-

vokalerna i preteritum ock supinum.

§ 12G. l:a klassen: pret. ?«, sup. 2 (?).

håtta bita bt&t

(håiva driva driav

fmsu fisa fi&s

gräma gråta g^^^l^w

J:l&iva klättra ^'h^iv

Imda lida Imd

mmga pissa miag
rmda rida rvR-d

rårva riva^ nav
ruåida vrida ^m§:d

ruqnia pipa
*'l'ifi^^

.skarna skina 5/.jg.w

slrmda skrida sknad

llåita slita IZ^gi

stålga stiga ^'^iC^g"

suäida brinna (om skog)- .'fi<?C^ö

hifid

drivid

fisid

grimd

lilivid

Udid

miad

ridid

rw}d

ruidid

ruimd

sJqmd^

sJcridid

Xlitid

stiad

suidid

a) I alla byar utom Åsen heter pret. sj^^nn ock sup. sjpimd.

^) Med dep. rån-as ylass (sup. rivis).

2) Jfr snåtda ^nxidiC enligt § 135 C.
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iiml-a vika tiiali Wjp^
irårcas trivas triais trivis

nårna vina mj^w njrnd

Auin. Märkas bör, att de värb, vilkas stum i infin. ock pret.

slutar på g, förlora detta g i supinuin, varvid h förlängas.

§ 127. 2:a klassen: pret. o, sup. u (m) eller uce.

hniieda bjuda



^
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f\na fin na ^
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b) Svaga värb.

§ 133. ha koiijugatiouen: pret. -ad eller -ad.

A) Första klassen omfattar värb med kort rotstavelse.

Såsom börande till denna klass ba antecknats canska månea
värb, t. ex.



78
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§ lo4. 2:a konjunationen: pres. —
,

prct. -da eller -te,.

Följande värb ha antecknats som hithörande:

btgnpa begripa higrtx) hgrlpte. hgript

hrod-o brås pä hrhö-g hrq(]-o —
drivna rånia snkta diipi drjpida dr^nt

dijncf dana difn dfjnda dijnt

i\ra^ qv åda aft

fj.jiat-åp gitta ^p_at-iip (JpAt-iip ^pM-'t'('P

^^ähi gälla ^^al §^älde. ^^M-

hrkva kälta efter h-p^v krgvda Icraft

lat-Q' lat-6 laf-6 lat-Q

laga lägga lag lagda läkt

ruaka vräka rwaÄ; rijäJcta rueJd

såj^a sätta sat safa sat

shla sälja sal sålda salt

sjplla skilja ^JpJ sJpUda sj^ilt

sj^ifla skölja ^J^!fi^ skiialda skuosit

JlqO-i blandas i llad-i .llad-t llat-i

smipra smörja smyjr smncsrde, smumrt

spifra fråga sptfr sjmcerda^ spii^rt

snaga svälja siiqg snågda suakt

tqda gödsla tad tqda tat

tama tämja te^m tamda te^mt

tap-dt stänga^ tqp-åt tapt-åt tapt-åt

tiäksa växa uaks naksta iiakst

ukva linda iiqv iiavda iiaft

Anm. 1. Av de yngre brukas flera biforiiier eiib"gt 3:e konj.,

t. ex. pres. sqlar, tamar, pret. SjpifJda, Sllägda etc.

Anm. 2. Hit bör närmast också det oregelbundna ^^dro 'göra',

pres. ^-^'J)', pret. gårda°-^'^, sup. gart. Ordet bar flera på samma sätt

böjda sms., t. ex. knpcj^aro 'föda barn'.

Aum. 3. Endast proklitiskt ock alltså obetonat brukas lat låta,

tillåta', pres. sg. pret. sup. lat.

a) I Evetsbärg är pret.-ändelsen -da i st. f. -da, då stammen
slutar på r, t. ex. sptu^rda, ^^årda.

b) Alla byarna utom Åsen ha prct. ^^arda.

^) lägga, ställa, eng. put ") bringa att surna (om mjölk)

^) På samma sätt» böjes tap-UJ) öppna.

^) Sällan böres biformen ^^arcla.
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§ 18"). ){:e konjugationeii: pres. -ar eller -r, pret. -da

eller ta.

A) Första klassen omfattar värl) med ändeisen -da i pret.

Hit höra ett stort antal värb, t. ex.

hripia bränna

hif^^a bygga; bo

by:ra b()rja

dlala dela; tvista

(Iqm^.^a ge stryk

doserna dömma
f^sfnra förstöra

gd^ma g(imma

kl^na känna

luava kväva

I dia kalla

liava spara

m\la mäta

nipne^n nämna
pqma pina

rqi^q.n rägna

rasernas rymmas
skråma skrämma
stigman stämma

tn[mia förtjäna

ij.kla välja

iil^na vänja

ukras knoga

hrqnar

hif4jar

hycrar

dlalar

dqin^.jar

d^aemar

fmt^rar

gamar

lx\nar

hiikvar

Volar

ll&var

mhlar

nl[ninar

pqmar
rqipiar

ridåernas

skrkmar
t

.st(]innar

iH[(enar

uklar

ii^nar

tikras

hrl\nda

bifgda

hjfrda

(iialda

dqigda

difxmda

f^stwda

g^mda
k([nda

kliarda

kolda

liavda

malda

mynda

2)qinda

rqi^da

ri^SRmdas

skrämda"'

st([mda

tn[(Enda

tiklda

tuinda ^

närdas

hre^nt

htfkt

byjrt

(halt

dqi^t

difaemt

fmtért

gqmt

ke^nt

kuaft

koli

haft

m^lt

nqmt

pqmt
rqvvt

r^semdas

skrymt

stf^mt

tn^^nt

ualt

ue^nt

nårdas

Anm. Oregelbiuidet är dep. OVOS-llid 'braka', pres. qfs-uu), pret.

avdas-lli(}, sup. avdas-ijld. — Avvikande är också pres. av Ijåtga

'viga', som heter llåuxr.

R) Andra klassens värb utmärkas därigenom, att pret.-än-

delsen -da föregås av ett g, som ej återfinnes i inf. ock pres.

Såsom hithörande ha antecknats följande värb:

hrffi-srg-ilm bry sig om hrp(r)-sig-ilm hrifgd-s}g-i\m brifkt-S}g-iim

fria fria frkir frigda fnkt

fifa följa fyjar fifg^^'' flf^^i

a) Näset har pret. skrqmda, sup. skrqmt.

^) Äldre personer begagna pret. inanda, sup. t^cent.
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Anm. 3. Närmast hithöriiiide äro följande i ett eller annat av-

seende ore":elbundna värb:

flo flå

hlq klå, klia
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asa (3sa åsar asta ast

ipaepa ropa ipscpar W^pt^- W^P^
Anm. 4. Värben på Sjpil få pret. på -hstä ock sup. på -Jisf

i st. f. väntat -slita, -sl't, t. ex. fisj^a 'fiska', pret. fiJcsta, sup. ftjist,

y^xnsfpa 'önska', pret. i^segkstä, sup. y^xglst.

e) Fämte klassen omfattar värb med ändeisen -ta i pret.

Hit hör ett tämligen stort antal värb, t. ex.

århlata arbeta årblatar århiafa o^rbiat

hipta byta hiptar hipta hipt

laf-iip hetta upp i&tar-u}^ l^t-iip tat-up

fllata fläta fUatar f^^t^ fh^t
flata skumma (mjölk) flätar flata flat

fräta fräta fratar fräta frät

g\ta valla g\tar gata ge^t

Icnö^ta knyta knb^tar knb^fa hno^pt

kb^ta springa kortar kbyita koy^t

ne^ta nöta n^t&r n^fa n^t

rita rita rttar r\ta rit

sjpafas skoja sjpatas sjpatas sjpatas

skrbpta skryta skrb\ptar skrbpta skro^t

snbpta snyta snbx^tar snbifta sno^t

sifita vårda siptar sipta sipt

sata bry sig om satar safa sat

§ 136. 4:6 konjugationen: pres. — , sup. -od eller -ad.

Såsom hithörande ha antecknats följande värb:

dugo duga, kunna dtig diigda dugod

kipia kunna kqn kiinda kiknad

livo leva Iw l\vda livod

tu<Blo tåla tu(gl tiicElda tualod

tucEros töras tu^s tixasta té(Bros

illa skola al ulda ulad

uila vilja ml uUda u\lad

iiito veta uqt ij;isa uitod

Åum. Avvikande så till vida, att det har r-ändelse i pres., är

värbet laga 'äga', pres. Kr, pret. \agda, sup. lagad.

§ 137. Defektiva äro följande jälpvärb: bh 'bli' (pres.

bhr), las 'hetes, tyckes, lär', lus 'tyckes', lar 'torde, lär', mg
'månne, kan', pret. mota 'måtte', mtpiaa 'kunde, månne'.

6

—

09535. Levander, Alvdahmalet.
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B. Ändelser.

a) Aktivum.

I. Presens.

§ 138. ludikjitiv.^ De olika ändelserna i pres. indik.

sing., för alla tre personerna, äro: 1) — , 2) -ar, 3) -ar, 4) -r.

1) Ingen ändelse i pres. sg. bar den övervägande delen av

de starka värben samt alla svaga värb av andra ock fjärde kon-

jugationerna med undantag av laga 'äga' (se § 136 anm. 1).

Presens av samtliga bithörande värb bar anförts i §§ 134 ock

136; bär må anföras några ex. på ändelselöst presens av starka

värb, varvid bör märkas, att en del av de värb. som i intin. ba

o i stammen, i pres. utbyta denna vokal mot a: grqm gråter,

frvucBS fryser, spian sparkar, f-asujn försvinner, uard blir, si^g

ljuder, sik sjunker, stp^g sticker, mwJc mjölkar, las jäser, hujd

sjunger, uag väger, h§ ligger, sov sover, far far, grav gräver,

mal mal, skav skaver, stqnd står, fol faller, og hugger.

Anm. 1. Flera hithörcande värb uppvisa oregelbundenheter i bild-

ningen av pres. sg. Annan stamvokal än infiu. liar pres. sg. av föl-

jande värb (utom de ovan nämnda): ki[na kunna (pres. kqn), illa

skola (pres. «?), Uito veta (pres. Uät), UÖro vara (pres. ?r). Föränd-

ringar i avseende på konsonanterna undergå följande infinitiver: hrina
brinna (pres. hrid), fpia finna (pres. f)_d), spina spinna (pres. spid),

u\na vinna (pres. Ui_(J), hpida binda (pres. hit), kiiniO komina (pres.

ki^mb^), slj^a sitta (pres. sit), saj^a sätta (pres. sat), u\la vilja

(pres. UiV).

Anm. 2. I st. f. pres. sg. al 'skall' höres någon gång vid stark

betoning skal, t. ex. a-skäl-int ua-krjvt ad 'det lär nog inte vara

så ofta det', qn-tiå-dar, skal-ig-såi-chg 'han var där, ska jag säga

dig', ig-skal i-UCyg 'jag skall i väg'. Likaså finnes vid sidan av pret.

ulda, ett sknlda, t. ex. skuld-n a-sit no-Xlåikt 'skulle man ha sett

något dylikt? (d. v. s. skulle man ha sett på maken?)', qii-skuld

dait-l-mldn, Jpll)^giin 'han skulle nödvändigt i elden, killingcn'.

a) Evetsbärg h^im 'kommer'.

^) Pres. konjunktiv finnes ej, om man imdantar uttr. tni-uhrda

'tvi vale'.
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2) Andeisen -ar i pres. sg. få de kortstaviga värben av l:a

svaga konjugationen (med undantag av plågo 'pläga'), varvid

märkes, att större delen av de värb, som i infiu. ha stamvokalen

o, i pres. sg. få a (se vidare § 133 A).

3) Andeisen -ar i pres. sg. få de långstaviga värben av l:a

svaga konjugationen, alla värb tillhörande 3:e svaga konjuga-

tionens första, tjärde ock fänite klasser, samt en del av de värb,

som tillhöra samma konjugations andra ock tredje klasser (se

vidare §§ 133 B ock 135). Märkas bör, att akc. i pres. sg. av

alla dessa värb är akc. 2, alltså t. ex. liknar känner, n\mnar
nämner, sprWar sprider, larar lär, ripserar rör.

Anm. 3. Hit hör Vcärbet l^ga 'äga', se § 136 anm.

4) Andeisen -r i pres. sg. ha samtliga de på vokal slutande

värben av 3:e svaga konjugationens tredje klass (se § 135 C)

några värb av samma konjunktions andra klass (se § 135 B)

värben snma 'snöa', spcna 'spy' ock övo 'hava' (se § 135 C
anm. 2) samt plågo 'pläga' (se § 133 anm. 1) ock följande

starka värb: gnögo gnaga (pres. gnar), tögo taga (pres. tar)

laa skratta (pres. lar), Xlo slå (pres. Xlor), go gå (pres. gor)

sto stå (pres. stor), daa dö (pres. dar), Jclo klia (pres. klor)

drögo draga (pres. drar), fg få (pres. for), s^g se (pres. sir).

Anm. i. Märk förändricgen av infinitivens stairivokal i tlio 'tvätta

(pres. tuar) ock i några av de ovan uppräknade starka värben.

Anm. 5. Hit hör också det defektiva hl> 'bli', pres. sg. bhr,

pres. pl. hln^m, hlhr, hh.

Vad beträffar pres. indik. plur., märkes, att 3:e personen

alltid är lika med infinitiv, t. ex. gnögo gnaga, llo slå, s])ilo

spela, kosa krossa till mos, tqu^gq/n tystna. — l:a personen

bildas hos nästan alla värb genom tillägg av -ip)i till infinitivens

stam, varvid märkes, att de flästa kortstaviga värb med stam-

vokalen o (i infin.) utbyta denna mot a, alltså t. ex. rmdt^m

vi rida, Idsipn vi läsa, fåri^m vi fara, tägi^m vi taga, stöttorn vi

stamma, spdripn vi spara, shrådi[m vi sy, hiprt^m vi börja,

sånpn vi säga, Jciintim vi kunna, uli^m vi skola, i&giini vi äga,

mgtim vi må, gmpn^ vi gå, trucetim vi tro. Undantag utgöra fg

'få', mg 'må' ock sig 'se', av vilka värb 1 pl. pres. heter fqrn vi

a) Näset har gQi[im med biformen ggma.
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få, mqnj vi må, siqm vi se^ — 2:a personen bildas hos alla

värb genom tillägg av -}r till inlinitivens stam*, t. ex. ståtgir

I stigen, drdgir I dragen, CvrJpr-() I kälten, dugvr I kunnen,

trmr I längten, silnr I sen, fgir I fån, ävw I haven.

Anm. G. Don regelbundna formen av ÖVO 'hava' i 1 plur. pres.,

öVifW, liöres ganska sällan; den vanligen använda formen är ^W, som

i slutet av en fras alltid ersattes av q^}na,.

Aiiiu. 7. Oregelbundet är llÖTO 'vara', som i pres. plur. heter l:a

pers. ?>•?[»/, 2:a pers. rrir, 3:e pers. iro.

§ 139. Imperativ. De olika ändelserna i sing. äro föl-

jande: 1) — , 2) -a, 3) -ö, 4) -?-,

1) Ingen ändelse i imp, sg. ha alla de värb, som i pres. sg.

ha ingen ändelse eller ändeisen -r, med undantag av de nedan

under mom. 4 nämnda, alltså t. ex. §^av giv, tag tag, drag

drag, sal sälj, sniffr smörj, hpid bind, oljl håll, so så.

Anm. 1. Nämnas bör, att av många hithörande värb, så t. ex.

alla av 4:e svaga konjugationen, imper. över huvud taget ej förekommer.

Anm. 2. Hit höra också de långstaviga värb av l:a ock 4:e kon-

jugationerna, vilkas infin. slutar på kons., alltså t. ex. iraper. rc,}>C^)b

räkna, sigdl segla, st\nic^fl stäm.

2) Andeisen -a i imper. sg. ha de kortstaviga värben av l:a

svaga konjugationen, t. ex. frida freda, gnuka^ gnid, hu<$ga

titta, gapa gapa, finava inta var inte klåfingrig, låga-dig laga

dig i väg.

3) Ändeisen -a i imper. sg. ha de värb, som i pres. sg. ha

-ar, t. ex. mga nig, britwJca skit, uhla lyd, fipa följ med, fnspsefpa

försök, Jiötpta spring, XlåpCv släpp, rifixra rör, Vial-a spela, tha

tälj, lipda lyd, utpida vänd.

4) Andeisen -j i imper. sg. ha följande imperativer: dvt hav,

fän- far, ^^dri gör-, ijdn var.

Imperativ plur. har i l:a pers. ändeisen -tpn^, i andra pers.

ändeisen -?>•, alltså t. ex. fdriim låtom oss fara, Icöiptipn låtom

a) Evetsbärgsmålet bildar 2:a plur. i likhet med Asenmälet, alla

övriga bymål genom ändeisen -}(), t. ex. f^nd 'I fån', kmmul
'I kommen'.

]i) Blybärg gmuJca, Loka Végce-dig etc.; jfr s. 77, not a.

^) Mera sällan höras formerna foM ock signi.
'^) Även förekommer formen ^Zär.

^) Utom i sum 'låtom oss se .
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oss springa, nénim låtom oss vara, goi[m låtom oss gå, färir'^

faren, Jid^hr springen, tiärir våren, gmr gån, stqmhr ståu, tånr

tigen, såiir sägen, tiioir tvätten.

Åniu. 3. Oregelbundna i sg. äro följande iniperativer: goh gå.

Säg säg, S&t sätt, SlJ sitt, Stot^ stå, ffto^ tig, tua tvätta; i både sg.

ock pl. Jiom kom (pl. Jcf)})mm, könnr).

§ 140. Particip har följande ändelser: 1) -({ncl, 2) -findas.

Som ex. på deu förra ändeisen, vilken är den vanliga ock som

böjes som ett adj. enligt § 74, må anföras: sjpbvqnd darrande,

uåre^nd varande, drdge^nd dragande, lae^nd skrattande, rdd^nd

strövande (av rödö), hhQniand blommande, tåi?^nd tigande, soe^nd

sående. — Andeisen -e^ndas har antecknats endast i part. live^-

das 'levande' ock uvqndas 'förskräcklig', t. ex. lan-Uve^ndas hyoaen

en levande björn, aö-i-ri&nt uve^ndas det är rent förskräckligt.

II. Preteritum.

§ 141. Iiidikativ. Sing. av pret. indik. är hos alla värb

lika i l:a, 2:a ock o:e personerna ock har tillräckligt exempli-

fierats i §§ 126—1371.

Pret. plur. bildas av de starka värbeu sä, att ändelserna

-ipn (l:a pers.), -ir (2:a pers.), -o (o:e pers.) läggas till pret. sg.,

alltså t. ex. h-opnm vi kröpo, f€^ntr I funnen, Xlåpo (de) sluppo,

XUattpn vi sleto, hånim vi buro, lit^mtr I kommen, uåro (de)

voro, liiceipn vi skrattade, llumr I slogen, duao (de) dogo, mgo

(de) höggo<=. Avvikande bildas pret. plur. av fg 'få' ock go

'gå', t. ex. fi^giim vi fingo (jfr sg. fik\ ^fp^go (de) gingo (jfr

sg. ^pk).

Vad beträfiFar pret. plur. av de svaga värben, märkes, att

3:e pers. alltid är lika med sing., t. ex. hrägad (de) rörde sig.

a) Evetsbärg har fdnr, övriga byar färid.

b) Evetsbärg stånd 'stå!'

c) Pret. 3:e plur. av de starka värben bildas i målet på ett fler-

tal olika sätt; '(de) foro' heter alltså i byarna väster om Dal-

älven fihwra, i Brunsbärg, Loka, Klitten, Näset fmaria, i

Gåsvarv fiucera, Blybärg fiuarce, Garbärg fujcBva.

1) Nämnas bör, att i gamla personers tal stimdom höres ett pret.

på -ade^ eller -e„de„ av l:a svaga konj:s värb, t. ex. luKEgaÖG, 'tillade',

dqnsada 'dansade'.
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suwad (de) svävade, Jcötpta (de) sprungo, msa (de) visste, sjmarda

(de) frågade. — l:a ock 2:a pers. bildas genom tillägg av -i^m,

resp. -})\ varvid märkes, att singularändclsen -a i 2:a, 3:e ock

4:e konjugatiouerna bortfaller, alltså t. ex. luedadipn vi vadade,

shuåpadi{in vi skrattade (av sicuöpo), Imagadn' I tittaden, kbptum

vi sprungo, sågdir I säden, iim(h[m vi tvättade, msir I vissten,

rapsti{m vi räfsade, hiprdtim-Q vi började.

§ 142. Konjunktiv. Endast två dylika finnas, nämligen

åda 'skulle ha' (av oro; plur. (uhpn, -rr, -a}^ ock nära 'vore' (av

uöro; plur. uqriim, -tr, -a). Angående den vanliga bildningen

av pret. konj. medelst omskrivning se syntaxen.

§ 143. Particip bildas på tre olika sätt:

1) De starka värbcn ersätta supinets -ad eller -id med -pi i

de flästa fall, men med -n efter dentaler, då supinet är lång-

stavigt, ock efter vokal. Det så bildade participet böjes som

ett adjektiv: enligt § 78, om det är långstavigt, enligt § 80, om
det är kortstavigt; alltså t. ex. ad-i-dq nJctut IriKPt ovo råkqn

hifndjiqn det är då riktigt fult att ha hunden bunden, stuf tims

i-snqrt liuådi kort visa är snart sjungen (ordspr.), fruspi frusen,

spriijjin sprucken, M^din bjuden, sJmcetin skjuten, f. spruj^pq

sprucken; tq^pi jälpt, ä^^in huggen; hundn bunden, mn vägd

(pl. nagnar), fi]nn funnen, ig-i-kåfidrujje^ 'jag är kaffedriicken'

(sagt av en gumma).

Anm. 1. Oregelbundna äro följande participer: dråldn dragen (pl.

dråi^nnr), gnmdn gnagen (pl. gnåvgnar)^ llåuhi slagen (pl. jilårg-

nar), tåldn tagen (pl. tål^nar). Neutr. av dossa part. heter gnaid

eller gnåiej, llaid eller .iJåuid etc., t. ex. ad-r narkqn-llmad ald

i{celläiaÖ det är varken slaget eller oslaget.

Anm. 2. Märk, att d bortfaller i plur. av part. på -din, t. ex.

buanar bjudna, su($7iar kokta.

2) Vad beträffar de svaga värben, är pret. av l:a ock 4:e

konjugationernas värb lika med sui)inum ock ändas alltså på

-od, resp. -ad] pret. part. av 2:a ock 3:e konjugationernas värb

fås enklast så, att ändeisen -a i pret. avskiljes. Samtliga böjas

som adj. enligt § 74, alltså t. ex. pUgodar druckna, n. hihod

beckat (se § 75 anm. 3), hrqnd bränd, sj^dd skild, sed satt,

plifi^gd pl()jd, (f^ifcvd gödd, sluad skodd, pl. fllafar flätade.

') I slutet av en fras även dOli.
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Anm. 3. Stark participialändelse ha följande svaga värb: uéiksu

(part. iiålsn 'växt'^), flo {flåidn 'flådd', pl. flqi^nar), tuo 'tvätta'

(tuåidn, pl. tuåivnar).

3) Pret. part. av §^åro 'göra' heter gar ock böjes som ett

adj. enligt § 74.

b) Passivum.

§ 144. De passiva (deponentiala) formerna bildas i all-

mänhet av motsvarande aktiva former genom tillägg av -5,

t. ex. pres. 'ki^)nhs lyckas komma, trmvs trivs, shals smyger,

stqnds står upprätt, nags stångar, imper. olds-Jcijår håll dig

kvar, uåJJas vältra dig, wpipns-ad låt oss jälpas åt, pret. gr^stas

skrattande, Viadas (de) ledde varandra, riavs slogs, Iqmiims vi

lyckades komma.
Anm. 1. Märk, att samtliga former av dep. llo.^ 'slåss', där

ändeisen närmast föregås av vokal (utom sup. ll&lS)^ ha ändeisen S,

t. ex. pret. sg. Xlu<2S 'slogs', 3 pl. llitwas.

Anm. 2. Värbet äv&, (se § 134) med dess talrika snis., såsom

&,V-åd 'stänga' etc., motsvaras av ett passivt é,VOS (avos-dd etc.).

Följande undantag från den ovan framställda regeln äro

emellertid att märka:

1) Då den motsvarande aktiva formen slutar på d eller r,

bortfaller detta framför s, t. ex. q^s ids (av åtdas), hifras börjas

(jfr akt. hiprar), J{dlas kallas, Jpäptts I grälen, hriitas brottades,

fdtas fattades, rtvis slagits (jfr rivid 'rivit').

2) Pret. plur. l:a ock 2:a pers. av l:a, 2:a ock 3:a konjuga-

tionernas svaga värb bildas så, att ändelserna -iini ock -ir läggas

direkt till formen i sing., alltså t. ex. l~qntasi{m-uid vi kände

igän, ))i}ntasif,m vi mindes, njsemdasir I rymdens, hriitasn I

brottadens, stipplasiim vi snubblade (jfr stipjjUpns vi snubbla).

o) Pret. plur. 3:e pers. av de starka värben ändas i akt.

på -o, men i pass. på -as, t. ex. riavas^ (de) slogos (jfr rlavo

revo), tiia-gas (de) tvistade(s), fqnas (de) funnos, mijmägas (de)

munhöggos.

a) '(De) slogos' heter i Karlsarvet ock Västmyckeläng navas, i

Väsa ock Evetsbärg rlavas, i Brunsbärg, Loka, Klitten, Näset
n&vms, i Gåsvarv navas, i Blybärg riavces, i Garbärg navas.

^) Men tröuakst 'trögväxt'.
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4) Supinum av 2:a ock 3:e konjugationens svaga värb bildas

sä, att ändeisen -as lägges till stammen i preteritum, t. ex.

l-^ntas-tdd känt igän (jfr l-qnt känt), la^das-fér trängts (jfr laJct

lagt), rt{xmdas rymts (jfr rtjsemt rymt).

Anm. 3. Anmärkningsvärda äro följande pres. -former: fpjS änns

(jfr fld finner), minas minns. Signas syns, tqgS tvistar (jfr tar tar),

bidas håller sig (jfr oUl haller).

Anm. 4. Aktiva ändclser i pres. plur. ha StfXjpas 'tyckas' (prcs.

plur. spaeJcsipi, spaekstr, sy>3eks) ock det defektiva las 'hetes, lär'

(pres. plur. ?g5?./Wi, lasif, l&S). Pret. av det förra värbet överens-

stämmer fullständigt med pres., t. ex. qn-SlfixJcs SW-äut SO-mlolc

nogli^nd han tycktes se så arg ut.



ANTECKNINGAR TILL
SYNTAXEN.

De syntaktiska anteckningarna gälla endast Asenmålet.





I. Subjekt ock predikat.

§ 145. Liksom i rspr. betecknas subjektet auting-en genom

ett substantiv eller genom ett såsom substantiv brukat ord eller

uttryck; härvid märkas särskilt uttryck som t. ex. upq-ian og

ovo-fad-iam (folket i gården) på heden också har farit hem,

upq-gse^m ovo-na llaid-ov (folket i gården) på åsen har redan

slagit av (d. v. s. avslutat slätteru), upq-QSt[m ^r-\a,n-fin b^

Åsen (eg. 'på åsarna') är en vacker by.

Anm. 1. I uttryck som t. ex. mto t-fiado 'maten (eg. äta) är

färdig' måste mto betraktas som substantiv; jfr qni-fm SO-glKSt-låto

i-ääg vi ha fått så god mat i dag.

Anm. 2. Såsom exempel på subjektslösa sal ser må nämnas föl-

jande: Ijiit ua-dll far ölBät (vem) vet var du far alltjämt, (här är så

tråkigt — ) fdn^dait-SO-ir-int-ad far dit, där det inte är det! uar-

a-så blstalsäm nu var han (du etc.) beställsaiu (iron.), å uat-ig-lnt

uq,n-SO-ir det vet jag inte vad det är; dessutom stelnade uttryck som

wq-uito må veta, naijg mq-trum åd (nog) må tro det.

§ 146. Några värb, som i rspr. endast förekomma med

formellt subjekt, konstrueras i ås. personligt, t. ex. qn-suåidar

t-Midpn det svider i magen på honom, }-l-laar atn-röv.shiiermi

det kliar i analöppningen på mig. Omvänt förekommer ofta i

ås. opersonligt uttryckssätt, där rspr. använder personligt, t. ex.

ad-ad-htfisei-t ii6-no min-sig vi skulle behöva ta något med

oss, ad-a-frnsid-ätn-iias litad vi ha frusit litet, ad-a-fipJä bl

tråh nu de ha föl i t alla tre nu.

§ 147. Predikatsvärbets kongruens.

a) Predikatsvärbet rättar sig i allmänhet efter subjektet till

person ock numerus, detta även då subjektet är ett plurale

tautum, t. ex. flätar %ro-gU(Bde,r grädden är god, dérar iro-stqi^-

dar dörren är stängd,

b) Då subjektet är ett kollektivum, står predikatsvärbet

ofta i plur. t. ex. ära-du u-fuwjpa Imådo hör du hur folket
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sjunger? gqmfu^Jpad ovo-såkt so ganimelfolket har sakt så,

imast lal h^n ovo-uad-i timbashlceg i-tiifar mast hela byn har
varit i timmerskog i vinter, tj^a-ued-ig im-stipeest cUaln iro inte

vet jag var största delen (av invånarna i byn) är, ^vtprlatq ovo-

no-fuccrfdUl so-dia-hcJ-int llap-i-uag-diam överheten har något

förfall sä att den inte kan släppa i väg dem.

c) Då subjektet är ett relativt pronomen, rättar sig predikats-

värbet till person ock numerus efter korrelatet, t. ex. ad-t-ii^ so-

qm-gårt-ad det är vi som ha gjort det, a-nar-qndis og-du so-

nari-stårkast det var Anders ock du som voro starkast.

d) Då subjektet består av flera koordinerade ord av olika

personer, har vid bestämmandet av predikatsvärbets person

första personen företräde framför andra ock andra framför tredje,

t, ex. du ald-ig ul%m-föro du eller jag skall ^ fara, ulov og-du

uan-nogt^malastas Olov ock du voro någon annan stans, «m*

avi-du-og-fåd& uå må var har du ock far varit under tiden

(medan)?

e) Då subjektet består av flera koordinerade ord, står pre-

dikatsvärbet alltid i plur., om det följer efter subjektet, men
kan stå i sing., om det går före subj., t. ex. naiig ar- (eller

qm-) qndts og-ig uad-a-hörn nog ha Anders ock jag varit till

Borgen (ett fäbodställe), og-da-sti<(p (eller stiice, d. v. s. oför-

kortat stiicedo) stafqngi{hin og-pb^kar-os nast-gqnjstugiln ock

där stodo Staff'angubben ock hans söner vid gamla stugan, s^

fik (eller f}^g) qndis og-lås kiim-pi sedan flngo Anders ock

Lars komma in.

Anm. 1. Vad beträffar predikatsfyllnadeus kongruens i dylika fall,

märkas följande exempel: Og SO-stnr ?r- (bättre: stil rar iro-) qudiS
Og ulov ock så stora äro Anders ock Olof, iat qndlit Og-nava ua-
frat en kind ock näsan voro förfrusna (plur. kan här ej förekomma),

in^^hiKeshmr og-håusbuir wo-grql snHucialar Ingeborgsbärget ock

Bausbärget äro alldeles snöhela (d. v. s. snötäckta; sing. kan här ej

förekomma).

Anm. 2. Eftor värben iata 'heta' ock kola 'kalla' förekomma
predikatsord som t. ex. ad-ir lan-stngqrd so-latar ostr-q-gsc^ui det

är en stor gård som heter (gården) öster på åsen, q-dq gqmstugn
gn koh[m-ui md-i-JpHq-m den här gamla stugan den kalla vi (stugan)

nere i kilen.

^) Märk, alt ås. använder plur., se ovan under e.
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II. Substantivens bestämda ock obestämda
form.

§ 148. Bestämd form begagnas i en stor mängd fall, då

rspr. har obestämd form, t. ex. ad-tr-åiiruadrad i-dqg det är

yrväder i dag, uh^m-fg sj^y;rad^at-)mdägs vi skola få sur-

mjölk till middag, iiil-du fg snusa-m\n-mig vill du få snus av

mig? 7g-a-gårt stårkaln ig jag har gjort en stark häl jag,

(vad finns det i den bär lådan? —) kqmbar kammar, du-lukta

hre^nduin} du luktar brännvin, /o-5?^ i{m-fqm-tu(Emt i-dag få

se om vi få torrt hö i dag, av-i fulqn Jccipm häll i en full

kopp! qn-sjJQ tiadarinnh^tad han spär väderombyte.
Anm. 1. Pron. ispi 'denne, den där' åtföljes alltid av best. form,

t. ex. ispi kähl denne man, l-isipn gårde^m i denna gård.

Anm. 2. För att beteckna mångfald användes best. form i uttryck

som t. ex. qn-a-tnsnej, han har många tusen.

Anm. 3. Om best. form vid postponerade egendomspronomina
se nedan under pronomina.

Aum. 4. Efter pron. iJcilk 'dylik' brukas best. form ofta, då

uttrycket har pejorativ betydelse, t. ex. du-ql-pit bruk Xlåiki[-gqmhal-
narde^ du skall inte bruka dylika gamla ord, llaik-{l(Sskuld^ en

sån där oskuld! Någon gång äfven efter nögär 'någon', t. ex. liö

gråndad ett litet grand.

§ 149. Mera sällan förekommer obestämd form, då rspr.

har bestämd, t. ex. iiåripn-dar i^m-ngt vi voro där om natten,

i-fiU(^rd ipn-idHr i fjol vintras^, firi-si[ndäg före söndagen^,

mr -h-hyp här i byn, du-al-Ug at-ip-uag du du skall ligga vid

väggen du, rqn-q-rov ränna på ändalykten.

Anm. Efter pron. ^anda 'enda' ock ol 'all' (i sing.) förekommer

endast obest. form, t. ex. ad-i-dqn }aud gqugg tg-a-srt-qn det är

den enda gången jag har sett honom, qm-iatlÖ-up Ölqn gvét vi ha

ätit upp all gröten.

^) Så även i-fnicerd iim-öst i fjol höstas (men fbrsqmörn i fjol

somras, foTUOre^ i fjol våras).

^) Endast 'söndag' konstrueras så; annars firi-til(BSdån före tors

3n etc.
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III. Genitiv.

A. GoiiitiT av substantiv.

§ 150. Obestämd genitiv förekommer endast i följande

tre fall:

1) efter |3rep. cd 'till'. Bland de mycket talrika uttrycken

av detta slag må nämnas följande: at-hi/s till bys, at-iindas till

slut, at-fris i fred, at-mårJcnäs till marknaden, at-sujs till sjöss,

at s>]ndägs till om söndag, at-prv,.2tar till prästen, at-slåtilar

till skolan, at-hlastar till blästan, at-biidar till fäbodarna, at-

börgar till Borgen \ at-xu^lar till jul, at-wgdar till hälgen, at-

wjyar till jälp, at-hi\nar till kvarnen, at-J^ifX)Jpar till kyrkan,

at-ly^^nar till lögn^, at-niåsar till mässan, at-sqvggs till sängs,

at-sknptar till skrift, ed-torhar till torkning, tit-fn^ls till folk,

at-§^ästbu(ss till bröllop, at-lmvs vid liv, at-tiädas för vackert

väder 5;

2) efter prep. i 'i' vid följande tidsuttryck: i-hågqne,s under

skördetiden, i-gömorgiis i går morse, i-mörgus i morse, ^-Jinåhls

i går kväll, i-sgmos i somras, j-wJ^ras i vintras, i-iioras i våras,

i-05 i jåns, t-ostas i höstas, ^-Qvlas i våras;

3) såsom possessiv genitiv, detta endast i förbindelse med
föregående possessivt pronomen, t. ex. isij^-m lödq a-stqndad^q-

mqim^m fådaras gårda den här ladan har stått på min fars

gård, a,-iiar-i^ari[m fåfäras fåfgr so-hipgd dq-da-J^ifxlhude^ det

var vår farfars farfar som byggde den där myrslåtterboden,

a-ua-dqi-ni^m Jcål&s miimiln det var din mans mormor.

§ 151. Bestämd genitiv är likaledes ganska sällsynt (jfr

§ 153) ock förekommer företrädesvis absolut ock av substantiv,

som beteckna personer, t. ex. (vems stuga är det? —) ad-i-smid}-

mas det är smedens'^, stngq i-sakt-susni»ias niqn i(im6i)iad ara-

hucelae^-Ul stugan är nog Susi-folkets men hemmanet tillhör

bolaget; dock även i andra fall, t. ex. ita-mr i-JiUhp)ias s^rgg

^) Ett fäbodställe (nom. &oV^).

^) I uttr. drårv at-lij^^ucr driva till lögn.

^) I uttr. a-skqin at-uådas solen skiner (om kvällen) ock btular

vackert väder.

^) Nästan liällre sägcs dock q-äni smidim-til lion tillhör smeden.
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det här är flickornas säng, qn-da-shii^ge^n i-bijgm&s den där skogen

är byns, isn-ia-hipgnan i-sonas den här byggnaden är sågens.

Auin. 1. Genitiväadelsen kan även läggas till ord, som tillsam-

mans med huvudordet uttrycka ett enda begrepp eller sorn stå i stället

för ett substantiv, t. ex. ^)l-U2i-i-hudtf.))ieiS åtci »Anna-uppe-i-bodarnas»

mössa, qn-ha pnd}]cqnte^m-iar-Upas qn han bar »predikanten-här-

uppes» (o: packning) han, mdqminas mwlc »nedanförs;> mjölk ^.

Anm. 2. Av några ortnamn förekommer genitiv på ett sätt, som
alldeles avviker från bruket i rspr., t. ex. Ig-al-aiU-gårhläs jag skall

ut till Garbärg, qn-lot qn-al-aut-ru(Btneir og-mölq han säger att

han skall ut till Rot ock mala; jfr at-åvatsbiäs till Evetsbärg.

B. Genitiv av andra ord.

§ 152. Utom av substantiv förekommer genitiv:

a) av adjektiv i best. form, t. ex. ödrq i-huatqmas den

andra (o: den svarta roten hos orchis maculata) är den Fules,

ärmJcläd i-diimbipias halsduken är den dövstummas;

b) av pronomina; avvikelser från rspr. äro här sällsynta,

t. ex. ad-ir-\^gi^nuha,ras sjpdl mpi det är inte skäl (besked)

med någondera.

IV. Dativ.

§ 153. Genitivbegreppet uttryckes vanligen genom post-

ponerad dativ, t. ex. sw-stitrastn håltamasfädar se Bältermas-fars

stora häst! figshudq stumästpn Stormas-folkets ladugårdsbod,

Jcåln smismärgit Smeds-Margits man, JpV^^ge^n dipx-da §fiedna

den där getens killing, \tad-i hnarda låsa detta är Lars' bord,

§ 154. Efter värben 'skola' ock 'vilja' står en instrumen-
tal dativ i uttryck' som t. ex. tie^n-äl-ig Iso vad skall jag med det

här? uq,n-ml-du Jcåftfatj vad vill du med kaffe fatet? t^^n-äl-

du hlukiin vad skall du med klockan?

§ 155. Vid advärben på -tar förekommer en lokativ eller

temporal dativ i uttryck som t. ex. upta-sJ:årsatil)n uppför klipp-

avsatserna, ulijm-Xlo osta-st\a,ni{tn vi skola slå öster i stenarna,

ad-i-iq, norta-hmrgi^m-nogar det är här norrut i bärgen någon-

stans, ukin-Jctpnh nordqta-lqndsuae^m vem kommer norrifrån ut-

efter landsvägen? dta-kqm-sigl^nd uvqtar-hvin de kommo seglande

^) Adv. mdqmpi betecknar i varje gård i Åsen den närmast

nedanför liggande gården.
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uppifrån utefter älveu, iili^m-sig frqtnt&r-öste^m vi sitola se frampå

hösten, åfqtar-07'tpn (1. nårdn 1. nardtpn) förr i världen.

§ 156. I en del stelnade uttryck förekommer likaledes

en från rspr. avvikande dativ, t. ex. d}ar-}ro-int-påri[m (1. tnäkipn)

de äro omaka (om strumpor o. d.), qn-hpnb-int-brodagiim han
kommer inte så snart.

§ 157. Dsitiv vid adjektiv. Såsom åtföljda av dativ ha

antecknats följande adjektiv:

fam glad, t. ex. qn-kqn ua-fém-dipse qndo han kan vara glad

över det ändå;

fn fri, t. ex. qn-ar-ucerta-fri akstsq.m han har blivit fri från

exercisen, q-nart-fri^dipx hon blev frikänd därifrån;

i-udn varse, t. ex. ig-uart-i-tiåri-qm jag blev varse honom;
kmt kvitt, t. ex. hg-imrt Jmit-qm jag blev honom kvitt;

latk lik, t. ex. du-i-so-läik fåda^dqrniim du är så lik far din;

luvhg lovlig, t. ex. ad-ir-Y^gipn luvhkt ta-hiicega det är för

ingen lovligt att ljuga;

lipdug lydig, t. ex. qn-da iia-fumrJdrqm lipdug den där var

föräldrarna lydig;

ngdiig nådig, t. ex. gnd-i-si^ndan^m ngdug Gud är syndare nådig;

sj^ipldug skj^ldig, t. ex. qn-i-sjfipldug nqmdqm ipidra kru(enar

han är skyldig nämdemanncn hundra kronor;

triiagqn trogen, t, ex. råke^n ^-tru^ge^n å^lsb^^ndq))^ hunden är

trogen husbonden;

i[(Blä%k olik, t. ex. qyjdis ir-i[^lmk ohim-sipskuni^m Anders är

olik alla syskonen;

i[<^1pdug olydig, t. ex. du-äl-fnt tmr-i{(Elifdug fåda-dqmi[m du

skall inte vara olydig mot far din;

il<Bm van, t. ex. qni-u^rt-i{(Bm dyise-då ni^ vi ha blivit vana vid

det där nu^;

ukrdug värdig, t. ex. kulq i-sakt-uardug dqm-da-pötfij^e^m flickan

är minsann värdig den där pojken;

md obehagligt berörd av, t. ex. inpn-so-nida druke^nkäh[m vi äro

så obehagligt l)erörda av (leda vid) de druckna karlarna,

istn ua-ui rajptim hästen var obehagligt berörd av röken.

Åmn. Advärbet nqr 'uära' åtföljes likaledes av dativ, t. ex. hip§^-

lim-dq-fil-Ui néffmJsqm vi bo då väl nära fjärdingsman, nv{inc,-ktjal-

dqm närmare kvällen.

*) Däremot konstrueras adj. ijqu med 1<ld ock ackusativ.
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§ 158. Dativ vid vsirb. Det stora flertalet värb i ås.

åtföljas av ackiisativ; med dativ konstrueras emellertid f(3l-

jande värb:

båida vänta på, t. ex. du-al-hmd-om du skal! vänta pä honom;

htåla betala, t. ex. néiig dug-ig-Jjitål-om M«j-2g--m/ nog kan jag

betala bonom om jag vill;

hlO& ivrigt bedja (det vanliga uttr. för 'bedja' är nr-ö-mpi eg.

'höra på med');

bnueda bjuda, t. ex. ulipn-hijice ho-priiccstcfm og vi skola bjuda

prosten också;

hlqnda blanda, t. ex. nhiiii-blqnd mwjp/n og-flat')[m vi skola

blanda mjölk ock grädde;

blåka blinka^, t. ex. qn-hUdr^r ogiim han blinkar med ögonen;

biicedo båda, t. ex. buceOa Ixélnm nu^di(ir-ul-jn og-mto båda kar-

larna nu att de skola in ock äta;

bnata bota, t. ex. nång ir-o-duhUg biicet kry)t^ri[m nog är hon

duktig att bota kreatur;

bifta byta, t. ex. ulxm-hift åtip)i, vi skola byta mössor;

dqma dämma för, t. ex. iiåfnq, vattnet;

dråita skita, t. ex. (JfiQtq drart-Jcåhujn geten skiter stockar

(uttr, för förstoppning);

dopa stjälpa omkring; döpa, t. ex. ipso-a-du-dépt sholn varför

har du stjälpt omkring skålen? dbp-h-\p}{m döpa barn;

qXa slå ijäl;

e^ndar ändra, t. ex. ij^a-dug-ig l\;nda-dy)se-dér inte kan jag ändra

det där;

e^nsa bry sig om;

CvYva ärva, t. ex. qn-r,rvd fuaraldnim han ärvde föräldrarna;

åsa hässja, t. ex. iilinn-ås inJjiskipn nu vi skola hässja pelus-

kerua nu;

färt^eM fägna, t, ex. uli^m-fqme^n gaXkähini-mpi-nogdr vi skola

tagna valljonen med något;

fara färja, t. ex. qn-fqrd jpipxlkähim ifvpr-hvq han färjade »köl-

karlarna;^ (d. v. s. myrslåtterfolket) över älven;

flotGi flotta (timmer);

fUto flotta (på flotte);

^) På samma sätt hl}aka.

7

—

0953.5. Lev änder . Alvdalsmidet.
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fljpta flytta, t. ex. flipt cl^am-da-stucBhim flytta de där stolarna;

fiifera ibrsla;

fifu följa, t. ex. uli-fif SHSi){m-ald skolen I följa Susi-folkct?

fpl.a fylla, endast i iittr. ftpl-ortim;

fnfnuffda förbjuda, t. ex. clH-al-fshni^ knpipn Jcöpt tar du skall

förbjuda barnen att springa bär;

fmlarva fördärva, t. ex, hrhidupiad a-f^dkrva pb'^l'i[m lar-i-hy^m

brännvinet bar fördärvat jjojkarna bär i byn;

fustr^ru förstöra, t. ex. diar-ouu-fmturt drugspil} de ba förstört

dragspelet;

q;rJa valla, t. ex. hnpar iro-åut o-g\t smolom barnen äro ute

ock valla suiåboskapen^;

C^WÉ^ glömma, t. ex. a-du-glé^mt Jcnmvqm i(pna bar du glömt

kniven benima;

gröta gråta, t. ex. ad-l son- aö-hcdt-gröt hlhcedv,. det är så man
skulle kunna gråta blod;

go ge akt ])å, t, ex. qn-ggd )tjgo lian märkte ingenting;

göpo gapa, t. ex. qn-gåpa mi[nc^m. ban gapar med munnen;

^^åto omnämna, t. ex. ^J^a-gat-qn i'gg-XlQil>o inte nämnde han

något dy ligt;

()!^ävo giva, t. ex. q-gåv-om ViXmiin bon gav bononi »lillmunnon»

(d. v. s. en kyss);

(]0sRla vyssa, t. ex. fumun sit-og-^^ipsela DXgosqm farmor sitter

ock vyssar lillgossen;

ij}pa jälpa, t. ex. uhpn-wp iirdari^m ta-sjpdro vi skola jälpa

Urd-folket att skära;

Icåsfa kasta, t. ex. qn-JiåstaO laniim-stiana {sfiamini) ban kas-

tade en sten (stenar);

Jcäval rulla;

IripaeJ^a kröka, t. ex. qn-lrjfseld fh(di[m ban krökte benen;

kuga lägga upp i stack {niuasgm mossa; kuga = 'kngga' styr

ack.);

låih^n likna, t, ex. qn-Uhknar iam[m-bulja ban liknar en bock;

Iqm^^a förlänga, i uttr. som t. ex. a-lqiji^^a däg}[m dagarna

förlängas;

^) Men märk uttryck som uh[m-g(d qndniriQn vi skola lata den

vallade boskapen beta av :;andnincn» (d. v. s. det nyvuxna gräset på

slagna ängar).
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låuta luta, t. ex. du-låut hucelcstavi^m f^-mijpd du lutar på bok-

stäverna för mycket;

l(isa läsa, t. ex. Ihs-dvn^m läsa dörren; däremot t. ex. Us-té^nar

förlora tänderna, Ihs-J^^nar lösa korna;

lukta lukta, t. ex. a-ltdia fisi det luktar skit, a-liikta, gu<Bdo det

luktar gott;

luvo lova, tillåta, t. ex. 'hg-a-luvo kiih^m uo-mr jag har lovat

flickorna att vara här;

lifOa lyda, t. ex. du-al-lip mnn-de^na ni^ du skall lyda mor
din nu;

lifffa lyfta, t. ex. tg-dug-int lifft fhati\.m fro-bbkqm jag orkar

inte lyfta fötterna från marken;

lifsa lysa, t. ex. du-al-lifs-quar du skall lysa hanne;

lödo köra in i lada, t. ex. diar-old-g lödo san de hålla på att

köra in säden;

lögo laga, t. ex. qn-al-logo-stu<^l€^m-a-ni'^g han skall laga stolen

åt mig;

lapa rulla

;

l^na löna, betala lön, t. ex. näiig al-du len-qna uUdar nog skall

du löna hanne bättre;

Xlåinjpa slänga;

llapa släppa, t. ex. llåp-fisjppuaö} släpp metspöt!

XUpa slippa, t. ex. XUpi-dq^dyjX-hisuarn^ I slippen då det be-

sväret;

XIÖ2J0 smacka, t. ex. an-lläpa tii^gipi han smackar med tungan;

llapa släpa;

måtrlada laga mat åt;

nii^seta möta, t. ex. tj^a-m^xt ig-l'gg^nl inte mötte jag någon;

mmda mörda;

nåtka neka, t. ex. ij^a-dugd-lg nåik-om intnod inte kunde jag-

neka honom något;

no nå, t. ex. ig-ngd-int-qm-olday jag nådde honom aldrig;

öka köra, t. ex. ok-uidpn köra ved;

bida hålla, t. ex. du-al-bld-oni dit du skall hålla honom du, oljl-

fpäfte^m håll käften!

b^sa hysa;

plqnfira plantera, t. ex. tg-al-plqnti knbjfinavipn milq-bgi(m-

a-dvg jag skall plantera knytnävarna mellan ögonen på
dif*
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rqi^qn rägna, t. ex. ^g-i-t^opn^^in-mjt fast-ad-ad-råjnt J^jfidrtt}

jag är tvungen ut om det också skulle rägna koskit;

rdgal regla;

röda rå, t, ex. du-röd i^sgo du rår intet;

riiha rubba;

ruJsa vagga, t. ex. dn-al-nd- gbsqm du skall vagga gossen;

rumda vrida, t. ex. riiåi ithipn vrida till vidjor, i(-()fj-dug-ruå>

Irujpe^m huv du kan vrida kroppen;

rjfixra röra;

sam säga, t. ex. du-fo-dq-int-sm i^^giiin a-där du får då inte

säga någon det där;

säiipa dra in^, t. ex. an-så]ip snöriw han drar in snören;

sa,j§a sätta, endast i uttr. som t. ex. shJlj-rn(Xi-i[m sätta rovor;

sigal kasta, t. ex. o-siglad lan-iildoträt-a-mig hon kastade ett

vedträ på mig;

skåfa skaffa, t. ex. häalqad a-slåfad-qm lan-stugu bolaget har

skaffat honom en stuga;

sicödo skada, t. ex. du-al-pås-d)g so-ilu-slxådar-int hitcerdq du

skall passa dig så att du inte skadar bordet;

skötfla, endast i uttr. slcb-^l-qnini vara orolig;

shunta skjuta på, t. ex. qn-sluceta l<<tJ/gw'P'' KjHa-hdlqm han

skjuter på vagnen uppför backen;

smala smälla, t. ex, du-for-inf smeJ dmipn sq du får inte smälla

med dörrarna så;

su(ero svara, t. ex. dn-gl-int-snm-o-fpidr du skall inte svara

hanne;

spåva spy, t. ex. an spär hrlindiiinspämm han spyr bräunvins-

spyor;

spiCMU sparka, t. ex. qn-lö'^f og-spqn fn(Pti[m han sprang ock

sparkade med benen;

spilla spilla; slösa bort, t. ex. qn-spiJa p\n}'^gt[m han slösar bort

pangar;

spiita spotta, t. ex. qn-spuia blucedcj. han spottar blod;

stklpa stjälpa om;

stqmqii stämma, t. ex. ^g-al-sti[mc^n lamim-hiärkal jag skall

stämma en bärgkarl (d. v. s. en Evetsbärgsbo);

stUa fodra (kreatur);

^) Men ej i bet. 'supa'.
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stnta spruta, t. ex. a-strUa lakle^m eldeu sprutar fram;

stipoa stödja, t. ex. du-al-wp-mig sty:d-ksi{n du skall jälpa mig

stödja hässjan;

sjfifta skifta, t. ex. ^Jpft-furgipn skifta färg;

sjpka skicka, t. ex. o-a-sJpJiad-qm lat-ijipkilcert hon har skickat

houom ett vykort;

sj^hipsa skjutsa, t. ex. qn-mUJ-int xj§n(^s fwlm han ville inte

skjutsa två;

sj^jfäa skydda, t. ex. tihini-sj^ä iS)[m-ia-smQiMmptH^n fti-nordq-

Ha(lr({ vi skola skydda de här småplantorna för nordan-

vinden
;

sj^lffeta sköta. t. ex. tj^a-sjpifxtar-ig i^giim-åstiim inte sköter

jag- några hästar;

stipra styra;

snqm§:^a svänga, t. ex. a,n-siiqm§^ar årmipii han svänger med
armarna;

stjeela kasta;

sjfta vårda. t. ex. o-al-sift Inpipn-a-diani q hon skall vårda

barnen åt dem hon;

sifaejpis lyckas för;

so så\ t. ex. an-sor ågrqm han sår havre;

sata bry sig om, fästa avseende vid, t. ex. ig-såtar-int-qm intnod

jag fäster ej något avseende vid honom;

tåpa tappa, t. ex. ig-a-tåpa I>^VJIESPH'^^^V^^ J^S ^^^' tappat

pänningpungen;

tnpa sätta tapp i (tipiiin tunnan);

tiii^na tjäna-, t. ex. qn-hiiana Im^tqm han tjänar den Fule;

torga slå ijäl;

tru(S tro, t. ex. ig-trncer int-difse jag tror inte det;

trösta trösta, t. ex. du-al-trhst-onnm du skall trösta honom;

tuha tacka, t. ex. tok mrodri[m f^-n\fl&.st tacka varandra för sist;

umla vila, t. ex. tån so-fqm-iiåil hn{ni litad tigen så få vi vila

öronen litet!

umsa visa, t. ex. tg-al-ums-qm tråigardn jag skall visa honom

trädgården;

^) Men ej i bet. 'beså', t. ex. qm-\nt-soeid isqn-m-lotn ^n vi

ha inte besått den här åkern än.

-) Men ej i bet. 'förtjäna', t. ex. qn-tn[miei mikal-pe^nf^g han

förtjänar mycket pangar.
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uåfn vattna, t. ex. qn-tiåtnar a.stqm lian vattnar hästen;

il^gos vårda, t. ex. (har-iil-ilcpgos gqmkall)j<J^in (Hqr de skola

vårda gumman de;

iiceyJca orka, t. ex. qn-sifseks-mt ucerJc-fhp^ han tycks inte orka det;

ilasta hosta (snorwi slem);

ii(pta hota, t. ex. aji-iicetad-om Dipi-sfrijl- han hotade honom

med stryk;

nc^nta vänta, tormoda, t. ex. }g-ii\nte^^dipse jag förmodar det;

iialta vid hö-»bötning> välta hö från släden, t. ex. wJt-fnc^]

n\fta vifta {rhmxnpi med svansen);

iCpia hinna, t. ex. ni-du mt-difix-ald hinner du inte det?

v}nda kasta, t. ex. qn-n\ijd iKnipn-sflan-a-niig han kastade en

sten pä mig;

fppa yppa, tala om, t. ex. ig-uU-int y)p-dy)8p. jag vill inte yppa det;

asa ösa, t. ex. qn-old-o hs-uåfne,. han håller på att ösa vatten.

Anm. 1. Orden C>/.'6t 'hacka' ock Sj^(trO 'skära' styra dativ i ut-

trycken åk-fd,ni[m 'hacka tänderna' ock Sj^åro tqnujil 'skära tänderna';

annars ackusativ.

Åniii. 2. Märk också dativ i uttryck som t. ex. diQ-^^ar-U utjr-

odri[m de göra varandra illa, a-mi[-qn-åd-no saJ^-§^uro-nnvm så

länge han hade något att sätta honom till att göra, dll-al-lat-niig

Stipr-Og-stål hof([m dn skall låta mig styra ock ställa med båten.

Anm. 3. Av dativ åtföljas också en mängd värbalsaminansättningar

med prepositioner eller advärb, t. ex. hrogo-i krupc^ni röra på kroppen,

ij^a-al-dug2)-ätar-qm so inte skall du apa efter honom så, dia-far-d

l^arödrtpn de öva samlag, S}^'l^nd-(t jföpklim skynda på pojkarna,

Icnak-maj) nävqm slå ihop händerna, fcp-äf dmiiUI stänga dörren.

V. Ackusativ.

§ 151). Adjektiven rad 'rädd" ock hluKCg 'l)lyg\ som i rspr.

konstrueras med prepositiou, åtföljas i ås. av ack., t. ex. }j^a-

tr-ig råd rålxni inte är jag rädd för hunden, qn-}-hlin(Vg kuljir

han är blyg för flickorna.

§ 160. Några värb, som i rsi)r. konstrueras med preposi-

tiou, åtffjljas i ås. av ack., t. ex. ig-drhmd hn )-nöt jag drömde

om hanne i natt, qn-a-fnVovad-on han har förlovat sig med

hanne, ^g-al-möto-qn non-tiåli^g jag skall mata honom med litet

välling.
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§ 1(U. Ack. i uttryck, för tid svarar dels på frågan 'hur

länge', dels på frågan 'när', t. ex. iqnas a-i(ad-i-timhäslil<^g

trii{W-ii\tar Jannes har varit i timmerskog tre vintrar, heJjini-

sald hat non-ddg ahl-i^nan vi kunna nog vänta en eller annan

dag. aiiaiiäu ig-a-na-hrbt ian-ial&.n tqrma oj oj oj jag har varit

borta en hel timme, hn ngtq Å-qm-Ulsosn-til den natten kom
lillgossen till. o-ar-i^gqn dcUj, na-gUjd a-sas-l^dln-anas dncp hon

har inte varit glad en enda dag ända sedan hannes man dog,

Iv^miun-åt fwkmhJn vi kommo tillbaka i förgår kväll, qn-ir-iip

ho-dég og-n(jt (ho-nétar og-dögo) han är uppe både dag ock

natt (både dagar ock nätter), a-dé-ng. nogi[-hu(Ftsfijrif. åks tsii-

ni-tUJa det där var några ofantligt stora ax för att vara den

här tiden.

§ 162. Ack. begagnas vid rörelsevärb för att beteckna vägen,

t. ex. ucpki gåmhalijfln akten I gamla vägen? uli[m-f6ro tan-åla-

iiåg vi skola fara en annan väg, s\gl&,(him-int-t'i(em[ (do-slgladiim

rånsi og-hy[se)]onq og nharqn og-fjfn- og-aqn vi seglade inte

Vanan utan vi seglade Ransisjön ock Björnån ock Norsjön ock

Tyrisjön ock Asjön, }g-a-gaid-hi-e^ uvq-ov-hriauåd jag har gått

på älven uppifrån Bredvad, og-du ir-äut og-Uifa skröljpifa^ln ock

du är ute ock luffar »skrållkölen»^.

Åuni. Ack. av ordet u^lg 'väg' begaernas för att beteckna rikt-

ning, t. ex. qn-klKegad (A-um han tittade åt alla håll.

§ 163. Ack. begagnas för att beteckna mått av det ena

eller andra slaget, t. ex. diar-ovo-gét ståJcs mil i-dég de ha gått

säx mil i dag, stifsp.st åsq t-fnt6Br-åh%ar og den största hässjan

är fyra alnar hög, qn-da-knéivqn n-int-uård medd-trö^' wa den

där kniven är inte värd mer än tre öre.

VI. Adjektiven.

§ 164. Adjektivets förenade obestämda form användes som

attribut, endast då uppmärksamhet i särskilt hög grad fästes vid

adjektivets betydelseinnehäll; i de allra flästa fall begagnas sam-

mansättning av adjektiv ock substantiv. Det heter alltså t. ex.

ad-ir-iat-gömolt hiicsrd Ifad det är ett gammalt bord detta, men

^) D. v. s. den vidsträckta ödemark, genom vilken landsvägen

Asen-Säma går; sJcröl/M' är ett älvd. öknamn på Särnaborna.
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{g-&'-Jp!fSspt lat-gqmhn^rd jag har köpt ett gammalt bord, jg-

??f^ lite^ Jpåra en liten liten kärra, ^a-lUe^ Intiha en liten tjock

flicka, men la-VMul en liten flickad

Auiii. p]n frun rspr. avvikande användning av adjektiv förekommer
i uttryck som 1. ex. siq-kndivpi sjxj-dödqn. q.n-uqnd(ir-å^^q upi se

kniven spar någons död, den vänder ä^geu uppåt.

§ 165. Adjektivens kongruens. 1 regel rättar sig adj.

(particip, räkneord) till kasus, numerus ock genus efter det ord,

till vilket det utgijr en bestämning, t. ex. a-itu-fäid-qn iVtptqn

t[n har du fått den (kniven) slipad än? ig-a-iia-tidjpi lal-ngt^

jag har varit vaken hela natten (den talande en kvinna), du-i-

l,äfidru^^c^ du är katfedrucken (den tilltalade en kvinna), og-ö[da

fon-sio-Qn åutfarnä ock aldrig får man se hanne trött, qn-hj-

.sig-histämdqn han sade sig vara bestämd, stifvln iro-fnugii stöv-

larna äro tunga, tiiar-og-ian-oc-uil-u två ock eu halv vecka

(ack.).

I följande fall gäller dock ej denna regel:

a) ett koUektivum åtföljes ofta av adj. i pluralis (jfr § 147 b),

t. ex. lal-åusölda na-fqvgnar-öv-min-mig hela hushållet var glatt

att vara av med mig;

b) då adj. utgör en bestäipning till pron. dier 'de' ock detta

pronomen syftar på ett neutralt substantiv, kan adj. — men
måste ej nödvändigt — få neutral ändelse, t. ex. difir-iro-sijår-

radi{ de (skaften) äro svarvade, diar-iro-ti[^gar de {stifvlq stöv-

larna) äro tunga, diar-iro-rodar o-gruodvij, de (tranbären) äro

röda ock grova^;

c) ack. sing. mask. av adj. uppträder ofta, där man kunde

vänta sig annan ack.-form. t. ex. nf^-kqnqnd f}^sii»i->jp' ok-måtqn-

-uces sedan lingo vi minsann åka oss mätta, diar-oro-sift-trqtqn-

sig gqml-cJJij^-^in de ha skött sig trötta på gumman, ig-bg-ijål-

lilmnqn-diam jag bad dem (vara) välkomna, dia-shp-sig-fulqn

ohruuep de söpo sig fulla allihop, ig-tiff^a-iu.Uqn-qn (diam) jag

tycker synd om hanne (dem), dm-^^aro-sig-Uf8phgq)i npq-a-da-

uisad de göra sig löjliga på det där viset;

^) Flera exempel anföras i ordböjningsläran, till vilken även i övrigt

hänvisas i ock för frågan om bruket av adjektivens best. ock obest. form.

-) Ack. djfim 'dem' åtföljes däremot i dylika fall alltid av neutralt

adj., t. ex. '^g-U-j^U^pt-diam gårtl jag har köpt dem (lcl(jd(l l^läderua)

färdiggjorda.
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d) ett till ett neutralt subst. i plur. hörande adj., som står

före substantivet, antar mask.-fem. ändelse, t. ex. sw-u-rpnada

frciinq iro se hur rimfrostklädda träden äro! Iqn-Q u€i-ttf;^ga

styivlq iro känn så tunga stövlarna äro!

Aiuii. Angående räkneordens kongruens må i detta sammanhang
nämnas, att då ett räkn. syftar på ett mask. ock ett fem. substantiv,

sättes det i mask. form, t. ex. éimlis og-qn iro-grpiuga ho-tuar

Anders ock Anna äro griniga båda två, (liar-OCO-litpmd dl-tréir ho-lcidjBf,

Og-pb^liäT de hava kommit alla tre både ilickan ock pojkarna.

§ 1()6. Komparativ, a) En dubbel komparativ förekommer

i uttryck som t. ex. tsn-mr i-mia flmr den här är flatare, i-du-

pit mja mn(pdugara är du inte modigare? ad-i-mia sucslodara mr
det är mera svalnat här.

a) 'Mer än vanligt' uttryckes genom sammansättning av

odcr- ock komparativ, t. ex. iffa-uart-ig ödarodara inte blev jag

rödare än vanligt, og-sé^ iil-(har-ovo-h&t-årmMäd so-ir-öd&grqn&ra

ock sedan skola de ha en halsduk som är grannare än vanligt,

0-s^'xks ml-uar-ödaidl/lar ån-nidafnr hon tycks vilja vara förmer

än andra Anna nedanför (backen).

Anm. 1. Komparativ kan ej såsom i rspr. brukas för att beteckna

tämligen hög grad; 'en äldre man' heter alltså ldn-gq})ll'äl, 'jag har

varit här flera dagar' ig-a-uå-mr hra-))ang-imkal dögo.

Änm. 2. Även av perf. particip bildas komparativ, t. ex. un-i-

nålldara isn-mr åstn han är mera vilad den här hästen.

§ 167. Superlativ. a) Någon motsvarighet till rspr:s 'den,

det, de', framför superlativ finnes ej ; det heter alltså t. ex. q}uhs

a-stiUast hrijceJfG. Anders har de kortaste byxorna, ad-i-hkst

po^lie^n fid det är den bästa pojken det, U_a(J tr-ö^st qni^^ad

detta är det yttersta änget, ol-finasi-Tiuhir mr-h-h^m iro-so-lioljl-

skhgar alla de vackraste flickorna här i byn äro så kallsinniga.

b) Den högsta möjliga grad uttryckes genom superlativ,

som då alltid inleder satsen, t. ex. tg-ipsej^t miast-ig-ditgda jag

ropade så mycket jag orkade, lé^vgst dia-nlla så länge de vilja,

snast-ig-pk-siQ-dig så snart jag] fick se dig, 1'ri^gast ig-uU så

ofta jag vill,

c) Superlativen begagnas även för att uttrycka högre grad,

då det är fråga om två, t. ex. du-al-såjp-dig q-frl[mst-sUialn du

skall sätta dig på den främre stolen (i trillan), gqmhlastn den

äldre (av två bröder), o-estast hnåiise^m på den östligare knaxen^

^) Storknaxen ock Lillknaxen kallas två bärg norr om Åsen.
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Anm. Eu frän rspr. avvikande användning har superlativeii fu(BSt

'först' i uttryck som t. ex. qn-liq)H-tll fn(ESt-i-m(is han kom till i

början av mars.

\\\. Den objektiva predikatsfyllnadens ock
den senare komparationsledens kongruens.

§ KJS. Den objektiva predikatsfylluadcu står vanligen i

ack., t. ex. do-där ar-ig-aft f*i-p\go den där (flickan) har jag"

haft till piga, qn-uåist-si glådan-o-kgtqn lian visade sig glad

ock munter. Efter värbet T^hla 'kalla' står den dock i nom.,

t. ex. dia-lbl-qn tråpllä^^q de kalla honom Trappsläggan (om

en smed i gården Trapp), dia-hoUl-on /:(\tisdi[mhq de kallade

hanne Ketisdumban (om en dövstum kvinna i gården Ketis).

§ 1()9. Den senare komparationsleden i en jämförelse rättar

sig alltid till kasus efter den förra, t. ex. naijg sqtar-}g-gnif,m

miar-cdd-ohiDi alar nog fäster jag mera avseende vid honom än

vid alla andra, din-uu-Oar olar fnrcnjtq-tJu de voro där alla utom

du, adiim-ölj nihj-iK^s fmmdq-msti[ vi hade allt med oss utom

matsäcken.

Aiini. Som komparationspartikel brukas cdd efter komparativ ock

(dar 'annan', SOS efter SO 'så' ock l7a?/." 'sådan' ock Og efter laik

'lika', t. ex. qn-i-gqmblar (dd-ig han är äldre än jag, qn-ir-int SO-

ggniol SOS-ig han är inte så gammal som jag, qn-l-lmlc g()))lol Og-ig

han är lika gammal som jag.

VIII. Pronomina.

§ 170. Porsonliga pronomina av första ock andra pers. plur.

utelemnas, då de skulle stå som subjekt ock då motsvarande ut-

tryck i rspr. har rak ordföljd, t. ex. nh[ni-iåto nu vi skola äta

nu, m-so-trqar og-Viniia-m-mig I aren så tröga ock leda mot mig,

J0^la()>i)n }-sidliS-)jiJcnr j-sömos vi »kölade» (d. v. s. vistades på

myrslåttcr) i säx veckor i somras, 2g-spifr-i(i, uiso-féri-sn jag

frågar er, varför I beten er så.

Då rspr. har inverterad ordföljd, kan pron. likaledes ute-

lemnas, t. ex. og-)H[-woij-f)l ua-sfpiar ock nu måtten I väl vara



IV. 3 syntax: predikat, pronomex. 109

mätta! men utsäges vanligen, t. ex. »h libt^ti[m-uir nu springa

vi, håidi litad so-}rij,m-iti-riaÖo vanten litet så iiro vi färdiga,

0'j:-i'jsn Hgnr-i- den t sihccrar ock en gång voren 1 dit själva.

Även vid direkt fråga utelemnas prou. vanligen, ehuru ord-

följden är inverterad, t. ex. fom-ilnjngar q» få vi tidningarna

än? HiSO-Jcb]fitir varför springen I? Detta gäller dock ej första

personen, då frågesatsen inledes av mso 'varför', t. ex. inso-

vhrm-iji-^^åro &0 varför skola vi göra det?

171. Ytterst vanlig är upprepning av personl. pron. utan

motsvarighet i rspr., t. ex. o-w\t sakt-ö-ad nog vet bon det,

Oia-la-dia fa-liimo ad-iices nu de våra torde komma nu, }g-ä-

dn-fil inst-nn-ig hjfrt-o jag har då börjat just nu, }g-gr-}cc-sakt-

tg-miar i-grif.ti[n jag bar mera i grytan \ gn-lqr-n-mt-én Jn]))

cJ/ir-ald-ig han lär nog inte kunna det han mer än jag, «?/»-

lar-n-én nöro da-Mgrnjfistarn-ir han lär nog vara där jäg-

mästaren är, an-lar-n-nu én a-fåri lénago ban torde nog nu ha

farit för längesedan.

Anm. 1. Utan motsvarighet i rspr. förekommer personl. pron. även
i uttryck som t, ex. ('ingen av dem visste det' —) or-aktpn (Ifnm
av vilka (dem)? mas-illr af]ujH-uj)iqud-UCPS-on då vi hade den (stugan)

om hand.

Aiini. 2. 'Med en fylligare betydelse än i rspr. uppträda pers.

pron. i uttryck som t. ex. lUf-lS &-ggi't-eJl det är inte jag som har

gjort det, qn-hm-dq-fil-ian-mipxlkup (\d-int-ig-^.jgr han bär då en

mjölsäck, något som jag inte gör.

§ 172. Reflexivt pron. utan motsvarighet i rspr. eller mot-

svarat av personl. pron. förekommer i uttryck som t. ex. dnJc-

S7g lit-ov-kåfi dricka litet kaffe, inii-qn-p,il-mto-S}g nod-ahx ^^äro

om han visste något annat att göra, qn-fik-do-fd-hitgl lasuh-

las so-sJfU(^sa-sig ban fick då betala Larsols-Lars som skjutsade

bonom, &d-ad-hif3Pvt no-no mjij-sig vi skulle behöva ha något

med oss.

Aiim. Märk uttryck som ^fl^gffjff tf'i sig vi gingo var ock en

för sig.

§ 173. Ägendoiuspronomiua stå före sitt subst. endast då

pron. starkt betonas, t. ex. nt([n råka min bund, ad-ir-omimas

gård det är hans gård, annars alltid efter subst., som sättes i

bestämd form, t. ex. gårdn-os a-hticelga J^if^pt hans gård bar

^) I detta ock följande ex. upprepas pron. tre gånger.
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bolaget köpt, råh\n-idar er huud, fustfsej^ lukif, sqma försöka

sin lycka, ({tjchs né^r vår Anders, an-ok o-qndiS-iim'ipnas han

åker på vår Anders' (velociped).

Aum. 1. I f("irkorlad, jämförande bisals höres i vardagligt rspr.

ofta 'sin' med syftning på huvudsatsens subjekt; detta 'sin' motsvaras

alltid av persoul, pron. i as., t. ex. iJpa-iV-qn so-rai]v-SOS-bri'((py-os

inte är han så rik som sin bror, qn-ir-i^^gar aUJ-syistar-OS han är

yngre än sin syster.

Anm. 2. Plur. av l:a pers. poss. pron. användes självständigt i

betydelsen 'de våra, folket här i gården, vår familj', t. ex. OVO-ilCPra

fåd^qn ha de våra farit än? a-dn-Sit i^cera har du sett de våra?

§ 174. Denionstrativpronomenet snicevar 'själva' står ofta i

nom., där man skulle kunnat vänta dativ, t. ex, cha-kucel- mto

u-sig- siu(Bvar de koka mat åt sig själva, qm-iat-sproJc far-uas-

suK^va itjr vi ha ett språk för oss själva vi.

§ 175. Då ett relativpronomen i rspr. styres av en prepo-

sitiou, sättes prep. i ås. sist i satsen, t. ex. dq-da-stugt[, so-diar-

(k-o-Had-iui den där stugan, inne i vilken de ha varit. Jfr också

uttryck som lan-Jidl, so-ig-u-glanit-uc lui-lahir en karl, som jag

har glömt av hur \\?Ln\\Q\^v, ue^n-ir-a-då f^4ré%, so-ru^te^uc^ndas-

()j)h og-fuhi-nidi vad är det där för ett träd, vars rot vändes

uppåt ock topp nedåt.

§ 176. Det inteiTOgativa mr 'vem' användes ej, då det är

frågan om två, så däremot iihin, t. ex. iilxin ov-id hodqui t-sttfapst

vem av er båda är störst? unr- {tiJcin-) ov-dimi a-gdrt-aO vem av

dem (tre eller flera) har gjort det?

Aum. Det interrogativa nhin 'vilken' förekommer ofta i kvalitets-

betydelse ock ersätter då bl. a. rspr:s 'hurudan', t. ex. nJca-lrusafciJ^pa

vilket brokigt täcke! uliud-k-ad-l /arg hurudant är det till färgen?

'^J^^'U^'^'iSi ul'in-qn srr-ånt inte vet jag, hurudan han ser ut.

177. De indefiuita pronomina norn 'var', uorndiar 'vardera'

ock nqr {sc^n) 'var (sin)' brukas endast, då det är frågan om
två personer; »flm, nhmdiar ock när {sqn) endasl, då det är

frågan om tre eller flera: diar-ovo-sald ni-sc^n Jiåjp_as de ha

var sin katkes (om skolbarnen), d}ar-övo-ian-rq7idaJ«:F((e2 norii(l}ar

de ha en randig kjol vardera (om två flickor), qti-gac-nonimdiar

}at-sliåipur han gav vardera (av två pojkar) ett skidpar.

§ 17.S. Vid pronomina \y}(j^in 'ingen', iij^jptdinr ock ijqijti-

(J.^indiar 'ingendera' förekommer mycket ofta dubbel negation,

t. ex, dia-(Jr;aro-]»gipii logqn-sMdo de göra ingen någon skada,
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ij^a-i-do-pif-ig Hilok q-ivf^qn inte är jag då arg på någon, oir-

pit ig-SQg mgmi-hål eJjl uåro ock inte häller såg jag någon

karl någonstans, qn-néd-int imr-pi^^in X)vifli n han vet inte var

någon pojke är, )^ifxpiim-int-i'gga so-Jiri^t vi köpa inte några

så ofta, a-dug-dq-ynt uqun^^indiar-ov-cliqm htdro 7njg ingendera

av dem orkar då bära mig.

§ 179. Vid obestämd iudividualisering använder ås. ofta

pron. nögar 'någon' på ett sätt, som avviker från rspr., t. ex.

e^-ua hg noga-Xlaih-hu(elal:ar det var bara en sån där bolags-

arbetare, ig-al-kta nog-hr&da, jag skall efter litet bröd.

§ 180. Pron. lmJ:-ul-in 'vilken-än' kan inleda en s. k. all-

män relativsats, iifpnda liJxiii däremot ej, t. ex. naug-fnr-én Uuk-

nk lid qn-tpl-övo nog får han vilken flicka han än vill ha.

Detsamma gäller advärbet laik-itr 'hur-än', t. ex. Imh-ur ?ff-

ifse2)ar, so-ararn ivfnod hnr jag än ropar, sä hör han ingenting.

IX. Värben.

A. Aktivum.

§ 181. Ofta ha värben i ås. ett vida fylligare betydelse-

innehåll än i rspr., t. ex. si-dn nogii-fölbar, mc^-dii-gqr ser du

några hallon, medan du är ute ock går, mso-gq-Öu-öldar fn-

ud-uces. me^-du-får varför går du aldrig in till oss, då du är

ute ock går, larmn-salä-fq-fbrl: riyginu-non-hrbhrt og-no-gös

vi torde nog få äta torrskaffning, bestående av någon bröd-

bit ock någon smörgås, qn-old-ö fnahiip lan-snjas han håller

på att långsamt få upp en snes, cMn a-tjf^drad ml tådngärdn

den tjudrade hästen har betat av hela den med »tada:> bevuxna

gården.

§ 182. Pres. inf. användes ofta med imperativ betydelse,

särskilt i tal till barn, t. ex. tåi-nu tig nu! sljj o huk mijpd
nu skall du sitta ock skita mycket, kum-i-ng^ u-mijpd g-a-tn-

^^dro kom ihåg, hur mycket hon har att göra!

§ 183. Infinitivmärket 'att' motsvaras i ås. av tc^, t. ex.

dia-uart-sqmsar-iim ta-stqinqn-qm de blevo ense om att stämma

•') Prep. 'till' heter G(d eller at (se nedan); til 'till' finnes endast

i värbalsammansättnine:ar ock som advärb.
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honom, tj^a-ar-qn i^s-iah ta-nöro-i-skuqm inte har han någon

hälsa att vara i skogen (med), q-ad-stikhuasv, tn-lifs-s>'j:-niiH

hon hade hloss att lysa sig med, <ha-sjpl:ad-dnf fi]fT'J^a tn-h_qf-

(if-qn de skickade ut folk för att leta upp honom.

Ofta saknar inlinitivmärket 'att' motsvarighet i ås., t. ex.

q))-ir-i\(Pin fo-latfi hi[ii ))iorgi[n han är van att få kaffe var

morgon, )ri[m-ria förö }u\ vi äro färdiga att fara nu, ad->-hhia

f^-<ytg >ja-fHf>', fast-qn i-liad det är bättre för dig att vara snäll,

fast han är led, qn-so<:-.S}i; i-gii-ala-roO cJq-hotft-ipido han såg

sig ingen annan råd än att springa undan.

Alternativt kan fa saknas i uttryck som t. ex. ait-ir-i[(P(lHlt

{ta-)sio det är vidrigt att se, a-dér i-kliant (ta-)(J^uro det där är

svårt att göra, ^Jpa-påsar-a {ta-)sm-so inte är det (språk-)riktigt

att säga sä, Vfl-qn-kqne^d i-hlqt ia-ohJ-ipn Lill-Anna är minsann

mjuk att omfamna.

Anui. Märk uttryck som t. ex. qn-fitar U2>-i-mby^rq og-tag-at

^&n-ho lian gick upp i myren för att ta vara på en lie, 7g-al-fjf-

dtg stu-sHj-qn jag skall följa dig åstad ock se liänne, gok sta-SÖV )iil

gå åstad ock sov nu!

B. Värbets s-form.

§ 184. Värbformer på -s med värklig passiv betydelse äro

mycket sällsynta, t. ex. shöpad a-sJitiri.s (hällre: ar-iKert-s/.drul)

ta sw skåpet har skavts här se, qn-kolns-hlskiipin, fwi-i-so-duktig

jjrhhko, da-n-i-driijjin han kallas biskopen, för han är så duktig

att predika, då han är drucken (men hällre: koh{nt-an b}skP(iiin

vi kalla honom etc). Vanligast är presens inf. på -s med

passiv betydelse, t. ex. )a^ kqnlpjd al-a-truskas nu minsann skall

det tröskas!

§ 185. Värbformer på -s med aktiv betydelse äro mycket

vanliga, t. ex. Iq^tas 'längta', '({(tgos 'vårda', av-n\(et qn-dq-

kdfihi, so-dojxis där tag hit den där kitteln, som ligger om-

stjälpt där! har aO-ad-ijlla fa-tbrkas-aö-ucrs »h bara det ville

börja bli torrväder åt oss nu! og-sij^ al-llddt uidjas la-ri^gion-

•stngii; ock sedan skall dylikt ligga ock skräpa här omkring

stugan, hjfapvi-fil-pif Ingas-f-ér mr blji ri^gtn)i-ian åst I behoven

väl inte stanna här hemma alla ock trängas omkring en häst,

u-(J}a-da hiaros-uö hur de där bära sig åt! dn^z-du-siåjjdas o-
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slcåiOiim mja-la^lhok kan du stå på skidorna nedför Kullbacken,

ig-ifndras, na-H-fä-iul jag undrar, var han vistas nu.

§ 186. Reciprok betydelse har värbets s-form i uttryck

som t. ex. dia liadas de ledde varandra, tålasi{ni-uiO vi talades

vid, oldas-nm omfamna varandra, }-dk[shii ija-dia-llåt/ca, so-dta-

hå skotas og-navas i Delsbo voro de sådana, att de bara sköto

varandra ock slogos.

C. Jälpvärben.

§ 187. Med former av värbet oro 'hava" bildar ås. perfektum

ind., pluskvamperfektum ind., imperfektum kouj. ock pluskvam-

perfektum konj. De båda förstnämnda bildas på ett sätt, som

fullständigt överensstämmer med rspr., t. ex. ig-a-ijad-åijt o-l;o^t

i-gårdi[m lal dun jag har varit ute ock sprungit i gårdarna

hela dagen, ig-ad-iimia, fr^-fald-n-lcém jag hade hunnit, innan

han kom.

Imperfektum konj. bildas genom eid(a) + supinum av

huvudvärbet, t. ex. bår ig-a-dugod bara jag kunde! tg-ad-ulad-

(inta, hår ad-ad-inf-smad jag skulle utöver (d. v. s. Kyrkbyn),

bara det inte snöade, iiJit-du-ad-ijlla na frkh nu. so-ig-ad-hedt-

s^m-htåö om du ville vara snäll nu, så jag kunde sy litet, i[m-

qn-ad-pit-dft sliucegspanhjgq, nhr-a-sali nisalt om han inte hade

skogspängarna, vore det minsann uselt (ställt), qndis-löt llmsn-

kd-int-Hitod-aö Anders låter som om han inte visste det.

Pluskvamperfektum konj. bildas genom kd ad + supinum

av huvudvärbet, t. ex, iim-ig-ad-ad-art-ad, so-kd-ig a-fad-ånt o-

Inal-a-Ul-ad-qm om jag hade hört det, så hade jag gått ut ock

slagit till honom, du-åd-iut^ a-dngod du skulle inte ha orkat,

duldarn sl:qr-6u-qui fu^tn, klast ad-n-a-dåad doktorn skar av

honom foten, eljest skulle han ha dött.

Anui. Avvikande från rspr. iip])träder värbet 6cO 'hava' i uttryck

som t. ex. tj^a-ar-ig no-fil o-rosJ^Oj^flrn inte har jag nägot fel

(d. v. s. något att klandra) på Kåstjå-kon, U-miJpd a-dij llnhii hur

mycket är din klocka?

§ 188. Värbet uöro 'vara" uppträder ofta på ett sätt, som

avviker frän rspr., t. ex. u-hUmd i-du-tm^Jt fora hur tidigt har

du tänkt att fara? dia-såup oU-so-ir de supa allt möjligt, du-ql-

^) Vid hastigt uttal knt.
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nar-]&ni )n(, mq-iogdq-i,)- du skall vara liemina nu, så länge

liälgcu varar, mln[-so-når fiirra veckan \ qn-i(l(l-chjt-)n^, naO-c.h-

når han skulle ut nu till på köpet, nå-dq-fil-mig lan-ösJiapt

ih'i-ir vilken bråkstake du är! ig-tjar-pitnod t-tgmiim-ad-c^ndr )S(g

kunde inte styra den (märreu; eg. 'jag var ingenting i töm-

luarua åt hanne").

Anm. Perfektuin ock pluskvamperfektuin bildas aldrig ined former

av uöro, alltså t. ex. ad-l-ftfPPlod det fir fruset, a-tjgr-ilad i-gqr det

var rimfrost i går.

§ 189. Värbet nhrda har dels betydelsen 'bli' ock ersattes

som sådant i de yngres språk ofta av hli i pres. (inf. ock ind.),

dels betydelsen 'vara tvungen, måste', dels ock betydelsen 'bli

nyttig till, duga till', alltså t. ex. a-närd-närmt det håller på

att bli varmt, lan-giinjbskuänl so-nqrd-tdu-or a-UKeJn en gumse

som blir två år till jul, nnrdiim -Hotar qn-da-bujjin vi måste

slakta den där bocken, 7g-u€irf-l,rl^g-niig nna.st-irr-dijgda ]ag b\ev

tvungen att skynda mig så mycket jag orkade, a-dä nnrd-a-

m)kalo (1. ei-mUl>[m-diahi))i) det där blir nyttigt till mycket.

§ 190. Värbet i(la 'skola' bildar futurum på ett sätt, som

fullständigt överensstämmer med rspr., t. ex, uhnx-trttsl,- i-murgii

vi skola tröska i morgon.- Märkas bör, att pret. ulda 'skulle'

alltid har tidsbetydelse ock ej användes för att omskriva im-

l)erfektum konj. av huvudvärbet; 'om jag hade råd, så skulle

jag fara' heter alltså i[))i-}g-åd-aft-rQd, so-åd-ig-fdrul.

Värbet tila ersätter också rspr. 'bör, borde, bort', t. ex. ig-

ad-ula-ij^åro-ad-r-dag jag borde göra det i dag, ig-åd-ad-nhi-

rias n)i7i-difce-si]mii jag hade bort resa med desamma.

§ 191. Rspr. 'kunna' motsvaras i ås. av värbcn l>]na, dugo

ock hnla. l->])j6(, betyder 'kunna == ha lärt sig, förstå', dugo be-

tyder 'kunna = orka, ha fysisk förmåga', ock hala betyder

'kunna — ha tillfälle till', t. ex. Jjpa-liqn-ig sjnlo-q-orgur inte

kan jag spela orgel, ^g-dng-int-Jndro mald-sncfj-J^iln jag kan

inte bära mera än sjuttio kilo, niso-dug-du-int-sövo iini-nätar

varför kan du inte sova om nätterna? ig-hala-fil-ig (f^aro-a-dgr

jag kan ju göra det där, ig-hrJa-dn-fil-pit qnaO-aJd-lh (iQ-fän-sö

jag kan då inte annat än skratta, då I beten er så.

M Jfr ml;i[-S0-l;)'[mlj nästa vecka.

") Om bruket av .s7i"ail se ordböjningslärau.
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Åuni. Värbet liiltia uppträder ofta i betydelsen 'det kan hända,

att', t. ex. h]M[m nöro-q-J^ifalpn uikij.-so-Åtpnh det kan hända,

att vi äro på myrslåtter nästa vecka, du-kqn int-tlQ.r-1)] S^ det kan

liända, att du inte är inne då.

§ 192. Såsom det defektiva jälpvärbet mg, pret. mdt(a)

brukas i äs., uttrycker det tveksam undran, förmodan, t. ex.

nig-a ua-sqnt kan det vara sant? mg-a dugo n% duger det nu?

ig-ipidras, i[m-ig-mg-ovo-l;ndrvin nast-dig jag undrar, om jag har

kniven hos dig, a-mg-dq-fil-å iwro-so nog torde det förhålla

sig så, mg-int-a-då uoro-iat-hucet-Jcriftilr är inte det där (apan)

ett fult djur? du-mg-dq-int na-dipn du måtte väl inte vara så

dum (att du gör det), qn-möt åd han måtte det, du-möt-dq-fil

fg-a ni^-dq nu måtte du väl få som du vill.

Liknande användning har pret. mipida, t. ex. qn-ipjdras-g,

iim-du-mi{nd uar-l&ma han undrade, om du var hemma, 7jpa-

mif^ndiim-ui-do ad-ktpm-därf inte torde vi ha kommit dit, e^n-qn-

mi[nd-\nt ad-a-fm-Ul-qn dqnsa (jag undrar just) om han inte

skulle kunna få hanne att dansa.

§ 193. Rspr. 'tycks, synes' motsvaras av ås. syiaeks, t, ex.

du-sjfiseks-so du tycks göra det, a-sy:spks-mi-f}l }nt-hal-go-Ul upq-

nod-åla-uis det tycks då inte kunna gå till på något annat sätt,

dia-syjxks-iia-slanar i-uéj,ndif.n nord-i-smis de tyckas vara lång-

samma i vändningarna norr i Smeds.

Däremot användes tpks vid berättelser, då den talande

känner det omtalade endast genom hörsägner, t. ex. og-s^ m&sn-

tyjks-a-gåid aiitmin-&vpi, so-fifksn a-fm-sig no-gi[ceuo, og-g-tifks-

a-kiuidi so fa-hyt^npu ock sedan då han gick utmed älven,

fick han se ett skogsrå, ock hon sjöng så för kreaturen.

Ånui. 1. Värbet föro 'fara' som jälpvärb betyder dels 'förorsaka'

(fr. faire)S dels 'börja', t. ex. ^g-äl-lat-fa-snKP ht-ov-kåfi-a-dig

jag skall koka litet kaffe åt dig, a-fa-rqi^e^n det börjar rägna, a-fä
fa-ua-k6lt-&'d-U(FS mi det börjar bli kalit (åt oss) nu, m^ far-a-fa-

bli stutuarJpG,-fadar nu börjar det bli (komma) kortvirke, far, m&S-

ig-fu(S fa-Ukrd-htaÖ då jag började bli litet (till åren).

Åuni. 2. Värbet §^åro 'göra' användes som jälpvärb i betydelsen

'göra med att, ha anledning att', t. ex. ig-^^r-jnt OVO-a-där jag

gör inte med att ha det där, ljpa-§^a-du fa-dmt é0 inte har du an-

ledning att fara dit än.

^) Detta uttryckes också genom ^^dvo, t. ex. qn-gav-lå-U<^.s
bhpnmap han narrade oss allihop att skratta.

8

—
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Anm. 3. Värbet ijlln 'vilja' nnvtändes i huvudsak såsom i rspr.,

dock har det ofta rent futural betydelse, t. ex. nihpn-at-hHdar }-mors;}^

vi skola till fäbodarna i luorgo!), ig-tnl-saJit h)tål-(hg, snast-}-dng

jag skall nog betala dig, sa snart jag kan.

Anm. 4. Värbet uito 'veta' brukas som jälpvärb i betydelsen

'förstå att', t. ex. qn-tjat-saJd-qn rosig no-brbJcaln og nog förstår

han att skaffa sig en brödkaka också.

Anm. 5. Synnerligen svåröversättliga äro de båda jälpvärben lus

ock Ijpstar; följande exempel må anföras: qn-lus-ad-äft so-nnJial

Jcnp hod-qn-og han har haft så många barn, han också, lus-du-ml-

lag-(hg m| vill du lägga dig nu? Og-int lus-uöro j^gO ock inte låtsas

om något, a-lipsta-föro nogli-flilgO-m tmljnaO det uppträder någon

fluga här emellanåt, qn-ad-sakt-lipsta ml-a-dpse-där han skulle min-

sann vilja åt det där.

D. Particip ocl( supinum.

§ 194. Pres. eller pret. av 'vara' + pres. part. motsvarar

ofta rspr:s enkla pres. eller pret., t. ex. ad-i-so-låute^)]d dar det

lutar så starkt där, q-i-fo-sig liipq, q-i-ho-Jcilni^nd og-fåre^nd hon

har ett sätt för sig loppan, hon både kommer ock går, o-sipnar

iro-s\jp([nd og ock somliga sitta också (om ett porträtt), oji-}-

so-llnkqnd q-olt-so-ir han är så glupsk på allt möjligt, sag-ad

so-al-du-fq-sxQ, ua-lae^nd-q-hlir säg det så skall du få se, hur hon

börjar skratta, ig-i^a-so-sj^ove^nd, so-h-dugd-int-sm-nod jag dar-

rade, så att jag inte kunde säga något.

Anm. På ett sätt, som avviker från rspr., uppträder pres. part.

också i uttryck som t, ex. i-mqin-upneJxSe^nd ''i^gdilceni i min (upp-

växande) ungdom, ad-i-no-Xlailt-fdrqnd o-Mpnqnd fn<$Jc det är sånt

där folk som kommer ock far (om bolagsarbetare).

§ 195, Pres. part. av träns, värb har passiv betydelse i

uttryck som t. ex. ita-ia-iiätnad ir-int-dr\hT[iid det här vattnet

är ej drickbart, néng-vr-a-uitc^ijd nog är det ätbart, ad-ir-pit-

ipidr^ndas-Q det är inte att undra på, u(^s t-såiq.nd og-int-fifBP/r-

qnd vi böra suga det, men inte föra det vidare (då två personer

spraka förtroligt), ue^nta-du ad-ir-l\r('^nd-däit-noi)-ald a-flngipn

tror du att det är möjligt att lägga något där (överlemnat) åt

flugorna, a-uär-int lilnicnd-dåit det var inte möjligt att komma
dit, aO-rr-int-iiure^nd åuta det är inte möjligt att vara ute, ad-rr-

\nt hiuade^nd-Ul dipse det är inte värt att bjuda till ens, a-du-

no-ggmolt so-i-lägnnd har du något gammalt som kan lagas.
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ad-ir-int-uks^nd-7\m dut det är inte att tänka pä (att gå) ut,

ad-n-int-are^nd-ata^dffist det är inte värt att höra efter ens.

§ 196. Perfekt particip har aktiv betydelse i uttryck som
t. ex. (hi-ir-qnit-såJcar, qn-i-låsin »lijpd qn-där du kan vara

säker, att han har läst mycket den där, ig-fr-int-sövin qn jag

har inte sovit tillräckligt än, }g-ir-int-i]aHarjn atq-bår-i-rqnsi

jag har varit överallt utom i Ransi.

Aiim. På olika sätt avvikande från rspr. uppträder perf. part.

också i uttryck som t. ex. qm-f>]na tåltqn-biKefjl vi lia funnit så

mycket att bottnen blivit täckt, qn-ir-int hj^in-no-min %sn-ia fiKslin
vi La inte åkt något med den här fålen.

§ 197. Värben n\na 'hinna' ock fo 'fä, lyckas' åtföljas

av supinum, där rspr. har pres. inf., t. ex, qn-ui-fil kif.nnd ^n

han hinner väl komma än, qn-ad-)[(pna struJcod-ov han hade

hunnit ge sig i väg, i-l-qm fald-n-uqn-s\fxlä-in jag kom innan

han hann in, qn-a-fm-llålct qn-dar-%<Sgon han har lyckats släcka

(övervinna) det där bekymret, qn-ad-i[(pna sifxld-ov, fa-fald-i-kqm

han hade hunnit ge sig i väg, innan jag kom.

Anin. Värbet sifsejpa, som också har betydelsen 'hinna', användes

däremot ej vid värb, t. ex. ig-sifxkt-inf-däit (= uän-pit Jilimi-däit),

fn-feddn-ad-fånd jag hann inte dit, förrän han hade farit.

X. Förkortat uttryckssätt.

§ 198. Substantiv äro utelemnade i uttryck som t. ex.

qn-a-himid q-mondad han har kommit på nionde året, ig-ir-q-

tråtqndq jag är pä trättonde året, ni latipn-ui-sdvo här låta vi

kreaturen sova, qn-ar-ajpa trät han har tröttkört hästen, du-

hala mto-i-siinm du kan äta i samma matlag, ig-al-änt og-

^^avo-Jirift^riim jag skall ut ock ge kreaturen foder, f^-s}anast

för sista gången.

§ 199. Prouomen äro utelemnade i uttryck som t. ex. fQ

ht-ov-tmok får jag litet mjölk? ig-siUtråt q-ian-såido jag sitter

mig trött på den ena sidan, ad-a-ijå so-lqu^t, so-qm-gai-tråt

olariucep det har varit sä långt, så vi ha gått oss trötta alli-

hopa, dar-q-a-mlxsa-stnr då hon har växt sig stor, qn åtqna

min-stlana og-ii\nda han efter med stenar ock kastade dem,
qn-töka-diam o-gav-tmkal-p^nj^g han tackade ock gav dem
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mycket pangar, tjpa-ar-q)] na-nog&-lqxn^^ mi^oBt-ig-a-ijdrid inte

har han varit borta länge mot vad jag har varit, al-ig-såi-dig

skall jag säga dig något? >J^a-iaU[m-uir atq-grr{[($nad öltlat inte

äta vi annat än sädesföda alltjämt, dar-pj^^in ml-övo-ad, so-g-

f>l-ig-l'gg-t'Qd atq-övo-ad då ingen vill ha det, så har väl jag

ingen annan råd än att ha det, ad-ir-int hår-qu^nar da-tår det

är inte annat än bara agnar det här.

§ 200. Viirl) äro utelemnade i uttryck som t. ex. q-i-fain-

or-min-uces hon är glad att vara av med oss, qn-lit-sig hi-

stqnjdqn han sade sig vara bestämd, }g-hg-ijälkilnjnqn-(lia)}i jag

bad dem vara välkomna, a-svr-éut lan-duhii-Jcäl tsn-m-slcåul-

miastarn han ser nt att vara en duktig karl den här skolmäs-

taren, U.l-qn-gl-lfad Lill-Anna skall ha det här, qn-ml-int afq-

ha-hrqndulnad- han vill inte få något annat än bara brännvin,

ad-ir-\nt no-nådar ånt a-dig i-dåg det är inte något väder att

gå ut i för dig i dag, ijm-du-rdsa rficetyjvip-nn-dq, so-fol-äu-

njd-dig om du rasar hitöver nu då, så faller du ock slår

ijäl dig.

§ 201. Prepositioner äro utelemnade i uttryck som t. ex.

ig-ad-iilad aiit-m%ara jag borde ned till Mora, uli[m-up-slirbla

vi skola upp till Särna, ^/o/.o-ZVio^^aswo^ vaka om fredagsnatteu,

dLsJc-vndäg diska efter middagen, ^g-ot-mujgg-ad ^Sig åt det till

middag, ig-ot-grétn fruliucvst jag åt gröt till frukost, nang-

ådipn-ni-halt-w2)-diam unoj^q. nog skulle vi kunna jälpa dem
med mjölk, q-tmcst-dq-fil t^^-dig gncedaO hon tordes då tigga

godsakar av dig, du-al-sJcriav-åta-mig ian-ro2nukadat frq-stökol

du skall skriva efter åt mig en röd toppmössa från Stockholm,

gok-kta-dig laniim gå efter en åt dig! ad-ir-int-hrotar-iim dig

ald-mig det är inte mera bråttom för dig än för mig, gok-i]ndq-

mig gå undan från mig!

§ 202. Förkortade uttryck av olika slag. Obest. art.

utelemnas ganska ofta, t. ex. so-dg-ugr-\nt-strå så att där var

inte ett strå, ad-r-dq-fd-a hnw so-dijg det är då väl ett anbud

som duger, llaisog-qna-hijsa som en annan buse.

Konjunktionen 'att' är utelemnad i uttryck som t. ex. tg-

sågd du-lrt, q-uld-fg-(^^dro fan-))g-til-a-dig jag sade att du sade,

att hon skulle få sticka två par till åt dig, fgdcr-a-säkt Hli[m-

Idso far ha sakt att vi skola läsa, ad-a-iiåksad ux)q-åd nhim-

>åto-ad det har växt på det att vi skola äta det.
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'Ock' är utelemnat i uttryck som t. ex, Tiom-fipa kom ock

följ mig! tn-trath tre ock trättio (3.3o), fe^m-fiprti fäm ock

fyrtio.

Anm. Märk även: a/n-tiplG, mjar-ial-kulbdk SO-guat han rullade

nedför hela Kullbacken så gott som, Jcul-tölvte, Karl den tolfte.

XI. Anakolut ock pleonasm.

§ 203, Såsom exempel på anakoluter må anföras: q-ad-

dq-fil-aft-i[(Egärt lml:-{[m-a ni^ hon skulle nog lika gärna ha

det ogjort nu\ a-uar-ian-lufe, so-ugnpn-radar atn-uld-shålo det

var en luffare angående vilken vi voro rädda att han skulle

stjäla (i ås. övergång från relativ till demonstrativ konstruk-

tion).

§ 204, Prouomina förekomma pleonastiskt^ i uttryck som

t, ex. ad-i-so-lili&nt no-uåtn det är så dåligt vatten, tg-a-so-

hu(^tqn nqn-kloda jag har en så otäck klåda, qn-a-kllanqn

nqn-tucehäJc han har dålig tobak, a-spaeks-iiö no-J^paet-ov-nogdr

det tycks vara något slags kött.

Anm. 1. Ett pleonastiskt ilkaä inleder ofta direkta frågor, t. ex.

ukad a-du-uad-a-mi^(Br-edd har du varit till Mora? ukad ir-a,-s6ltad

ald-SÖkrad är det salt eller socker?

Anm. 2. Ett pleonastiskt dipx förekommer i uttryck som t. ex.

iiådq a-du-difge-ktpind, dar-int-du-ar art-tölos-ipn gå,njpade„r var-

ifrån har du kommit, som inte har hört talas om gamle Peder? ur-ei-

^du-d^X fårni hur har du nu betett dig?

Anm. 3. Obestämda artikeln förekommer pleonastiskt i uttryck

som t. ex. fadar-a-gärt ^an-lqH^gqn-ian-stor far har gjort en lång

käpp, ig-a-soran lan-fncet jag har ont i en fot, ija-idlokqn lan-sua
^ du-är vilken argsint svärfar du har!

§ 205, Värl) förekomma pleonastiskt i uttryck som t. ex.

ig-i[ndras, iiDi-qn-i-sJpjldug ^^aro-a-fnr-ltjt nära jag undrar, om
han är skyldig att göra det för intet (vore), dg-gård-ig ho-

plifixgd og-årvad dä både plöjde ock harvade jag, qn-^^å ho-

dålskar o-sii\nskar han talar både dalmål ock svenska, ad-i-so

^) Sammanblandning av uttrycken övO-äO-)](Bgärt ock §^årO laik-

i\m-ad.

) D. v. s. utan motsvarighet i rspr.



120 LEVANUEIl, ÄLVUALSMÄLET. IV. 3

^Oq-n-go-llail- o-(f:^a-ho-ni\)]tar og-i-rad o-O.ldild det är så, då man
går så där ock både väntar ock är rädd ock dylikt.

§ 20(5. AdvJirb. Orden so 'så' ock sr^ 'sedan' förekomma
mycket ofta utan motsvariglict i rspr., t. ex. odarn-tfnad-ig-int

.so-ija nbdiig tnn den andra trodde jag inte behövde tvättas,

}g-g-so-sniigad-ifr hod-ig-og jag liar rensat slut jag också, åd

afl-du-nla-sw so-tjar-nkt där skulle du fått se något som var

högt\ sölra tfpjjar-ig so-i-gucet socker tycker jag är gott, mg-i-

sp^-sali ad-röso<)-id(l skulle jag falla (om du åkte på mig)? al-

}g-sq.-int-s2^if mrpio? jag skall väl fråga mor, idiim-ni-ac^-int-sig

vi skola väl se till.

I slutet av direkta frågesatser förekommer ytterst ofta ett

pleonastiskt {og) ald, t. ex. t-flu-lilian-cJd är du sjuk? al-du-

sjpias-prii^stam du-ald skall du skjutsa prosten du? a-du-sholdra-

d}g ml-og-ald har du skållat dig nu?

Dubbel negation förekommer, som ovan (§ 178) nämnts,

mycket ofta vid vissa pronomina ock är även för övrigt vanlig,

t. ex. ijfä-dq-pjf 7-dåg inte i dag, 7fpa-hip^ijfar-qn }^gi^mstas inte

bor han någonstans.

Även andra advärb uppträda i ås. utan motsvarighet i rspr.,

t. ex. tgg-no-stlk, so-fqm-dq-up låljln tag en sticka, så att vi få

upp eld, qn-hy}§^ar pi-nast-uas han bor hos oss, qn-h\mh-int

a-hip^krms fa-fald-i-mörgif, han kommer inte till Bunkris förrän

i morgon, fast-a-rcJs-og-int so-froh fastän det inte räcker så

rikligt.

§ 207. Prepositioner utan motsvarighet i rspr. förekomma
i uttryck som t. ex. /o ht-ov-l-åp får jag litet kaffe? lan-ncrp

ov-smölo en hop småboskap, tat-iiug ov-agiim ett tjog ägg,

knak-til-aö-qm slå till honom! J^q-tök-fm- (kär) tack (för)!

Aum. Ytterligare äro att märka några sinuord, som mycket ofla

brukas pleonastiskt; så bod 'både' i uttryck som t. ex. l-tip^^a-.sq hod-

ig-Og jag tycker så jag också, ad-1-ho-lqi'gga hfÖf-Og det är ännu

längre bort, (det är kallt —) ad-r-fil ho-,s<)-Og ja det är det. Ett

])leonastiskt 'att' uppträder i kraftigt bekräftande uttryck som t. ex.

(id Ut-du-§^år det gör du! éJ) at-q-är det har hon visst det! I sam-

band med konjunktionen 'eller' i bisatser förekommer regelbundet ett

pleonastiskt mcJ, t. ex. 7-Jpa-uat-ig, ukad-qn-g ma-liipiir cdd-nod-

mcnan .

^) Märk, att so här ej är relativpronomcn.

-) Märk, att detta ord är i uttalet skilt från konjunktionen WC^
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ål&r inte vet jag, oin han har loppor eller något annat, e„d-lJlt-gU(St-

nito, ukaO-a-mrd ma-SO-ald-SQ det är inte gott att veta, om det blir

så eller så, }-lie^na-do-int^ uliad-ad-i ma-sypigi ald-séurt jag känner

då inte, om det är sött eller surt.

XII. Ordföljd.

§ 208. Inverterad ordföljd förekommer mot bruket i rspr.:

a) i av .SV) inledda utropssatser, t. ex. so-åvug-i-öu sä olydig

du är! so-di'{m i-du så dum du är! so-léu^t fa-du-iiptar så långt

uppåt du går!

b) i vissa bisatser, t. ex. spifr-urdl-uinfu^J^e^, og-triia-dK

int-mjg fråga Urd -kvinnfolken, om du inte tror mig, ig-far-äut,

og-rffxra-du-mig iäsii-til jag går ut, om du rör mig en gång till,

ad-i-ftl-wMast ig-§^år-ad, og-äl-ig det är väl bäst, att jag gör

det om jag skall, du-la-saht-du uito, iim-ad-ir-qndis ald-ir-a-kél

nog lär du veta, om det är Anders eller Karl, ig-sög-int, uka-

riR;ve^-iia ma-mdi-uåUiq. edd-uqr-q-upyjr jag såg inte om reven

var nere i vattner eller (var bon) uppe, ig-iiéJ-int, i^m-ad-ir-tj,m-

ostq ald-ir-ad-i[m-uqrar jag vet inte, om det är om böstarna

eller om vårarna, sas-adiim-iiå-dar i-tn^å-uihur, aJd-ådiim-iji-tiå-

da tuar då vi både varit där i tre veckor eller om det var tvä.

Anm. Omvänt har ås. rak ordföljd, då rspr. har inverterad, i

uttryck som t. ex. Og-in^^in-pu(PStdag ad-ir ock ingen postdag är det!

§ 209. Predikatet står mycket ofta sist i korta relativ-

satser, t. ex. gn-fik-fil-siié^n röda, so-gqmhla-tiér Sven fick väl rå,

som var äldre, dia-j^å-so, dia-so-gqmblast-iro de göra så, de som

äro äldst, i-gq^dart-n^meist-ir jag går dit det är närmast, ola-so-

(lait-hpuo, so-sm-di(ir alla som komma dit, så säga de, blar iro-

dia-Viada iiid-qn-so-slanast-l-qm alla äro de leda mot den som kom
senast, qn-sågd sos-sqnt-uär han sade som sant var, ijpa uh^m-

uir-\nda^dipx so-gdrt-ir inte skola vi ändra det som är gjort,

bla so-ogii og-nÅvad ovo alla som ba ögon ock näsa.

§ 210. Objektet sättes ofta före värbet på ett sätt, som

avviker från rspr., t. ex. du-ql-dq-i fq-sig du skall då få se det,

'/[m-dii-ad-å tjitod om du visste det, åd-diar-int hmini sj^itcesad-

eJd var det inte just honom de hade skjutsat? dia-hi^nd int-iat-

landa-fil fpui de kunde inte finna ett enda fel.
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Då något av värben ^^ävo 'ge; bringa att' ock lat 'låta' såsom

jälpvärb står vid en infinitiv, sättes dess objekt, i jiiotsats mot
i rspr., efter infinitiven, t. ex. }g-al-^^av-dr\]i liriftijri[in jag skall

ge kreaturen att dricka, al-du-^^av-grqm-e^na n\{-cJ.d skall du

narra hanne att gråta nu? lat-sig märgit låt Margit se! q-idd

lat-sio-nogiim-ad hon skulle låta någon se det, mso-ql-du-lat-

lläj^ rålqn sjpiailc^ varför skall du låta hunden slicka skeden?

og-n'V[ al-du-at-Jpy)3els lat-mto-dtg 7nu§q ock nu skall du ut på
myrslåtter ock låta myggorna äta dig, sw-cjpata lat-Ua-Sig snig-

po^kq se getterna låta småpojkarna leda sig, lat-iiåil-niig litad

låt mig vila litet! ig-al-lat-fro-up-sig-qn lUad jag skall låta

honom niorna sig litet, du-al-lat-iiöro-qn du skall låta honom
vara, du-al-lat-§^å-pbijkq sos-dia-mla du skall låta pojkarna

göra som de vilja.

Liknande oskiljbara värbaluttryck äro bl. a. följande: raU-

up-sig resa sig upp, du-al (J^av-äf-mig a-där du skall ge mig
tillbaka det där, qn-al-drag-skötqn ^^iatar, da-dta-drmt-kåhjm

man skall rumpdraga getterna, då de skita stockar (d. v. s. ha

förstoppning), oco-dta-drm-näval-dig-nosn ha de naveldragit^ dig

nånsin? ^g-fik-dnJc-^-lag håfi m^n-qndis og-mdn jag fick dricka

kaffe i lag med Anders ock Maria, mt-mtitqn-Sig äta sig mätt,

ig-hd ualkilmnan-diam jag bad dem vara välkomna, ig-ar-åj^a

)nåtqn-m'}g timbr^ jag har kört mig mätt pä timmer.

Anm. 1. Det förhållandet, att ås. har skilda böjningsformer för

nom. ock ack. av de flästa subst., medför ofta, att en ordföljd, som i

rspr. åstadkommer otydlighot. med fördel användes i ås., t. ex. kich^

tu<v-gqmkäln niin-.sig flickan tog gubl)en med sig, p6'^J^in dqrgd-
skånlmlastarn, so-n-nart ho-gu^l og-hlör pojken dängde skolmästaren,

så han blev både gul ock blå.

Anm. 2. Objekt, som innehåller negerande pronomina, ha tendens

att ställas så långt fram i satsen som möjligt, t. ex. fQSt-l^gqn-kål
q-år fastän hon inte har någon man, 2g-i'i'-lggqn fäd ig jag är inte

rädd för någon jag, l-kt[ne,s-jvgqn åla Wj) jag känner inte igän någon
annan, qn-^^år \^g1[m-kHfi)t}[)n-min han gör inte med några kort,

-ig-år-intnod art 'jag har inte hört något, dar-i^g-pqn}^g ig-år då

jag inte har några pangar.

§ 211. Adviirbialet sättes vida oftare än i rspr. före värbet,

t. ex. iim-du-mJ-sQ Vtga om du vill ligga så, nar-a-sö-J^ffpppt

vem har gjort ett sådant köp? nqi ijpa-halar-ig m-stquda nej

^) Ett slags bukmassage, som användes vid kolik.
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inte kan jag stå här (sysslolös), og-jnt-ui-i^än o-hlqndar ock

var inte här ock gräla! so-dia-hif^v-int td-sh-qtnbal så att de

inte behöva (ligga ock) skramla bär, so-mst sos-tar tg-ir så

sannt som jag är bär, naug-btdar-n-fil då-h\ndas nog kan ban

då vräka sig där, ad-sc^-dmta pru^stn-ue^ fdnd-og hade vår prost

också farit dit, hå-båi, tast-mun-M[mh vänta bara, tils mor kom-

mer! hg-hå-sim^rd-edar, ?/m-?as-»ar-^)jft jag frågade bara, om Lars

var inne, q-s^seks-grql ad-uarta-frisk hon tycks ba blivit alldeles

frisk, qn-^^d-fil-i)it-qn, medd-n-]iq.na giiat-§^år ban gör då inte

mera, än han känner gör gott, rf^a-äl-qn so-hucet förö inte skall

man bete sig så fult, qn-sipxlis-int-uöro ov-mätpn-niat ban tycks

inte bli mätt av mat, §^årtpi-ui nod-ålar-ald bår eda-iiägij,m

gQtf,m göra vi något annat än bara gå efter vägarna? da-du-ir-

q-r}&sif,n-städ då du är stadd på resa.

Även i övrigt märkes en tendens att sätta advärbiella be-

stämningar långt fram i satsen, t. ex. Jco^tir-og-ir fam springen

I också hem? ig-hd-ng-ig troaO-ä-noga-nu jag skulle också vilja

få litet nu, ig-iiéd so-tiål-a-so jag vet det så väl så, ig-a-gart-up

bod-pi-dar-og jag bar gjort upp (eld) där inne också.

Starkast är denna tendens beträffande ordet 'inte', som

gärna sättes först i satsen, t, ex. og-\nt-du iiil-fip-u^s ed-biidar

ock du vill inte följa oss till fäbodarna? int-ig-suqiisJcar-akl jag

talar inte häller svenska, og-inf-lqugg-sj^^ae bedjpn-uö-dar ock

lång stund kunna vi inte vara där, du-al-sig, so-pit-dii fa-tii^-

liut-mi du skall se (till), så att du inte beter dig tokigt nu, i[V)i-

irit du-hlmb om du inte kommer.

Anm. 1. Ordet 'inte' kan aldrig såsom i rspr. stå emellan sub-

jektet ock predikatet i bisatser; om ordet ej sättes i satsens början,

måste det därför stå efter värbet, t. ex. ig-l-rid qn-hlmb-pita jag

är rädd att han inte kommer, an-få Xlmsn-uls-pit-ad hau låtsas som

om han inte visste det, ba-f(/i-dif$ at-lg-mld-int fip-qni bara därför

att jag inte ville följa honom, iiiti-du-fnr-pit-gårt iUi-m firi-brådo

om du inte hinner göra det här före förfrukosten, fast-diä-uår-ptt-

l&.m&, om de också inte vore hemma.
Anm. 2. Negationen pit& sättes alltid före objektet, t. ex. tg-ftJc-

int-&d jag fick det inte, qn-SQg-pit-mig han såg mig inte.

§ 212. Vad beträffar attributets ställning i satsen, märkas

följande exempel: ig-ad-qndis-lUlqn mpi-mig jag hade den lille

Anders med mig, ig-ar-pggan tro tiicsran Q-mig jag bar inte en

torr tråd på mig, nqn-dåg ald-qnqn en eller annan dag, a-du-
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lan-Hl lodar har du en låda till? a-du-ian-Ul llåda har du eu

dylik (låda) till?

XIII. Prepositionernas rektion.

§ 213. Dativ styra följande prepositioner':

ad 'åt, tiir^, t. ex. (har-ovo-.sålt-gurdn a-bu(pläq de ha sålt g-ården

till ett bolag, uan-al-ig-§^ar-å dipx vad skall jag göra åt

det? 7jfa-ar-ig m-dåvt-ad-qm-nod inte har jag varit till

honom något. ad-}r-dlfnd so-i-fådar a-lnpqm det är Alfred

som är far till barnet (barnets far);

åfrad 'tillsammans med', t. ex. nhim-iafo-sjpp-ad atra-grofnm vi

skola äta surmjölk till gröten, a-ngr-ian-tll afra-niqnnini-

gtiha det var en till utom min gubbe;

åiqm 'i bakre delen av', t. ex. qn-sit-åfqm-lotqm han sitter baki

båten

;

frg 'från', t. ex. goJc-ipidq frq-gldsi gå undan från fönstret;

frrjmqni i främre delen av, t. ex. du-al-såjp-dig frgmqni-trUipi

du skall sätta dig framme i trillan;

mllq 'mellan', t. ex. q-sir-aut-llais-ia-pä, so-a-tiålssa milq-tii^m-

st]a.ni[}n hon ser ut som en potatis, som har växt mellan

två stenar, ärin fncrr-jn imJq-grQh}[m haren for in mellan

granarna; 3

mi^^ta 'mot', t. ex. r-]cbijt-mi](ef-qm jag sprang emot honom, ngtq

miiffff-sipjdäqm natten mot söndagen;

nast 'hos, vid', t. ex. qti-hip^^a-nast-sliu^niaJiarqm han bor hos

skomakaren, qn-såf-s^g nast-hncerdc^ han satte sig vid bordet;

i[ndq 'undan', t. ex. q-hå sipx1xS-iiil-1n[in-i[ndq-qm hon tycks bara

vilja komma undan honom;

ipr 'ur', t. ex. qn-fu(er-y:-sty)vh[m han for ur stövlarna;

^) Prepositioner, som styra genitiv, se § 150.

^) Dessutom märkas sammansättningar som dladguad på andra

sidan om, mÖgnad nedanför, nqrdgnaö norr om, m. fl.

^) Denna proposition brukas ofta enklitiskt, t. ex. gårdmllq mellan

gårdarna, tlågiimllg mellan väggarna, ad-ir-int-lqi^ga VOimlg old-

IqrmVg det är inte längre mellan råden än mellan låren (ordspr.); jfr

diar-OVO-miJp sig-niilg dia-dg-hodar de ha mycket sig emellan de

där l)åda.
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ov 'av, frän', t. ex. fo ht-ov-Xlmko får jag litet dylikt, qn-kipnh-

ostrq-ov-rämdijrn han kommer österifrån Rämyren, clu-al-

XlaJ^-ov féti du skall slicka av fatet, am-gäid-aiitov-biäre^

vi ha gått utför bärget.

§ 214. DatiT eller ackusativ styra följande prepositioner:

åtar 'efter', t. ex. golc-åfar lanipn-stor-a-niig gå efter en käpp ät

mig! lco^t-kta-dy)SP. spring efter det! åta-ujgde^ efter hälgen,

atar-a tégcl-n gräla efter det teg han alldeles;

fm- 'för', t. ex. a-du-rolad-äut fm--om-ddnq har du råkat ut för

den där? taJi-fo-lgnad tack för lånet! ndng tan-sig-a-starn

f^-ddn nog tar man sig till Särna på en dag, ^g a-hfdlt

tri-v fa-]cri((eJcq jag har betalat tre öre för krokarna, qn-

dn^ fn-no-dögo-se. han dog för några dagar sen, dq-dg-J:luki[

^^'-^'I^W¥l>i f^-fim-krtuenar den där klockan har jag köpt

för fäm kronor;

fh-} 'i vägen för, före', t. ex. du-i-fin-qm du är i vägen för honom,

du-gl-int-]:ötft fni-fucstipn-so du skall inte springa framför

fötterna (på mig) så, firi-rualq före jul, a-dä iia-f^ri-dqr^^-

dögo det där var före dina dagar;

I 'i', t. ex. uqn-a-du i-hiptnna vad har du i byttan? dia-go-i-

skåiilqm ol-tråir de gå i skolan alla tre, go-i-Jcdvi gå sön-

der, förstöras, mr-i-meMPjn under morgonens lopp, llthnl-qn

a-nu§^€i-m\g t-såidif^ lillbocken har stångat mig i sidan,

sj^iadq fiia-md-i-Mvad skeden for ned i ostskummet, uli[m-

dait-i-skdulqn vi skola i skolan, gl-dii-såjj-dig min-Xldikt-

i-nåvQ skall du sätta dig med dylikt i händerna? a-lot-

l-ll&nt i-äri^ det låter illa i öronen, i-fiugu-mpiiita i tjugu

minuter, av-a-ddr atn-skopad lägg det där i skåpet;

iui)i 'med', t. ex. siq u-d}ar-ovo-skr\a,va min-knåive^m se hur de

ha skrivit med kniv! di&r-ok min-uö-sqinijm de köra med
var sin (häst), mpi-ukar adn-sq-itla-^pft-sig med vilken

(flicka) borde han då gifta sig? du-gl-fQ-sig »nji-brådiim

dm tar du skall få se hur mycket bräder vi ha här, qn-

ggrd-int-min mdd-hiam-dd-trim han gjorde inte med mer

än två eller tre, ostar-og-iop-nces-min-Qni öster ock jälp oss

med den (potatisåkern), sig-tmi^fä-fo stjf-g-hria-min-prut^s-

tqm se morfar får sitta bredvid prosten, qn-ar-bf-iindra min-

krquvniin han har åtta hundra (kronor) av Kronan, ija-hncpf

du-fg-mpi-^fiaUini hur fult du beter dig mot getterna! nhr-
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dnt-miH-smölgn I skolen ut med sniåboskapen, ad-i-so-^^åro

go-min-uåtufuarur det är ett sådant göra att gå med vattu-

fårorna, na-hu\r-m\n-eid låt bli det! färi-\nt niin-storn-fa-niig

låt bli min käpp!

t(jpg, o '(upp)på' \ t. ex. a-Ug dait-g-bu^rd^ det ligger på bordet,

guli-air{)-l[V(lqm-cln gå pä sladden du! ig-nat-dg-pit, ne^n-dn-

uil-upg-téj^l jag vet dä inte, vad du vill uppe på taket,

du-a-nåra-mig g-åtjpn du har narrat mig på hattbytct, av-

np-ad g-hncerdeJ lyft upp det på bordet! ue^n-ql-du-upg-

tdj^ad-afd vad skall du uppå taket efter? diar-iro-%ålokar

g-tian-qnqn de äro arga på varandra, a-dä uid-ig-dg-fil-gärt

upg-t([(e-d6go det där hinner jag väl göra på två dagar;

ipidar 'under', t. ex. mås-ir in-ipida-håiirq Misse är inne under

härbret, mås-a-fad-{n 'i^nda-håurad Misse har farit in under

härbret;

y)vy}r 'över', t. ex, ad-qm^^ar up-y]vy.-glåsi det hänger uppe över

fönstret, sJcuceta §pk-yivy)r-\an-stie, skottet gick över en sten,

tjpa-al-di(-hrip-(hg-iim ua-mloli-yivyir-kd inte skall du bry dig

om att vara arg över det.

§ 215. Ackusativ styra följande prepositioner:

åig 'bakom' , sring 'söder om'

frgmg 'framför' ostg 'öster om'

{lig 'innanför' iiåstg 'väster om'

åiitg 'utanför' i&mg 'på denna sidan om'

uvg 'ovanför' xh^^Q * -^
"^ -

nidg 'nedanför' diadg » andra » »

nordg 'norr om'

t. ex. qn-fa-bar-ing-rticegardn han går bara innanför gärds-

gården, dia dngo-int tmr-åutg-Jp^sp.t mgqn-dag de kunna

inte vara utan kött en enda dag, qn-i-mdg-ialdånsaO han

är nedanför eldhuset, qn-hif(J^a uastg-hcq. han bor väster

om älven;

gqmtp)!, 'genom', t. ex. &-tia-gqinipn-qn i-fil-qn-dg-pläsn det var

genom honom jag fick den där platsen, sigjuås-fgr-iu gqi-

7i')p)i-glgsad se Misse går in genom fönstret;

ihlqnd 'bland', t. ex. ^g-i-so-Xlårvug, .w-ig-hidar-int gq-ihlqnd-fn^h

jag är så trasig, så jag kan inte vistas bland folk;

^) Med sms. åljtgng utanpä.
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ipli, r}^giini 'om(kring)', t. ex. ii}so-i-du-so-hu(Blug ri^gi{m-ogi{

varför är du så sotig omkring ögonen? g-i-fio-rod-o-grqn

i^m-ogii hon är så röd ock grann i ansiktet (eg. 'om ögo-

nen'), t[m-ostq om höstarna;

icid, hrlaiuO '(bred)vid', t. ex. Q.n-hip§^a dart-i^i-n%ccrqn han bor

vid Norsjöu, a-lig dait-m-spim det ligger där borta vid

spisen, fgm-ftl-ug-uas iitd-åd vi få väl trösta oss med det,

qn-sit-hr\am-pru(^stein han sitter bredvid prosten.

Slutanmärkningar.

1) Genom misstag från förf:s sida har i de två första arken
sandhitecken (^) kommit att användas i stället för binde-

streck för att beteckna, att vissa ord tillsammans utgöra en
rytmisk enhet.

2) Sedan denna avhandling i det närmaste färdigtryckts, har
förf. i tidskriften »Språk och Stil» publicerat en special-

undersökning rörande Asenmälets ljudlära, till vilken hän-
visas. *
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